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Jaký význam má řeka pro město? A co teprve Morava pro 
Olomouc. Spolu existují od nepaměti, navzájem se ovlivňují, 
vymezují, tvoří neoddělitelný pár. I tak se ale musí obhajovat, 
znovu hledat společnou cestu a kompromis. Dohodu kdy 
ani jeden nebude v převaze. Společně chtějí vytvořit celek, 
harmonické soužití, kde snad opět najdou to, proč se kdysi 
spojili. Důvod, proč jsme si Moravu pro založení města 
Olomouce vybrali. Vrátíme se k prvnímu zalíbení, ještě před 
velkou vodu, kdy řeka pro město znamenala život. S respektem 
a pochopením tak dáme Moravě prostor k tomu, aby se 
stala místem nádechu. Propojením přírody, historie, městské 
struktury. Modrou linkou, která získá zpátky své místo v srdci 
Olomouce.

DOTYKY MORAVY
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analytická část





Modrá linka na mapě, lemující, protínající a formující řadu 
významných celosvětových měst. Prvek, který pro naše 
předky znamenal existenční předpoklad a často určoval, 
kde vytvořit nové osídlení. Řeka spojovala, odedávna tvořila 
vnitrokontinentální transfer. Přinášela hojnost v zemědělství, 
obranu i přirozenou bariéru před nepřáteli. Determinovala 
hospodářství, průmyslovou výrobu a blahobyt osídlení. Stala se 
životní oporou pro lidstvo, které se jí s pokorou rozhodlo využít 
a s respektem začlenit do sídelní struktury.
Uplynuly stovky let. Lidé se změnili, začali růst. Přišly vynálezy, 
posun v technice, průmyslu, hospodářství, a nakonec i 
zemědělství. Plavení dřeva, systémy zavlažovacích kanálů, 
mlynářství, často i doprava a další původní, s řekou spjaté 
aktivity, získaly novou, inovativní podobu a řeka ztratila význam. 
S mizícím původním významem řeky se postupně vytratil, nebo 
změnil její účel v sídelním prostoru. Najednou se podstata řeky 
z životodárné esence přetváří na roli společenskou. Břehy řeky 
zůstávají podstatnou součástí města, avšak jejich náplň střídá 
funkce pobytová, kulturní nebo volnočasová.
Stejně jako se měnil význam řeky, posouval se i vztah 
společnosti k řece, přírodnímu živlu, který krom řady benefitů 
přináší velkou škálu nebezpečí. Dnešní moderní společnost 
často ovlivňuje domněnka mimořádné, neomezené síly. 
Nadvlády nad vším, co nás obklopuje. Budujeme hráze, zdi a 
ochranná opatření ve víře, že nás stoprocentně ochrání před 
veškerými hrozbami. Namísto toho, abychom naše znalosti a 
pochopení využili k obnovení vztahu společnosti vůči řece.
Mnohdy zapomínáme, jak významným způsobem přítomnost 
řeky ovlivňuje současná města. Je krajinným nosným prvkem, 
slouží k orientaci a uchopení prostoru. Jako průvodce pomáhá 
rozklíčovat ve které části města se nacházíme, nevědomky 
nám vytváří orientační linii v obrazu města, jenž si tvoříme v 
hlavě. Pozice řeky je nedotknutelná. Její výsada spočívá v 
tom, že i když její tok nějakým způsobem ovlivníme, navždy 
zůstane propsán v krajině. Řeka je hranicí, dynamickým živlem 
narušujícím statickou městskou strukturu. Řeka je místo, kde 
přirozeně vzniká prostor pro nádech.
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řeka morava

Jako modrá stuha vine se řeka Morava krajinou od Kralického 
Sněžníku až do Hodonína. Od chladivých krasových pramínků, 
v srdci Jeseníků, k majestátní páteřní řece, která obstarává 
odvod většiny vod z oblasti moravských Karpat. Krom této 
významné role její povahu formuje i neodlučitelný historický 
význam. Svým tokem v minulosti tvořila historické zemské 
hranice Moravy a Čech. Na dolním toku rozděluje Česko a 
Slovensko, její charakter hranice tak přetrvává až do dnes. 
Je zajímavé, jak málo lidí ví, kde Morava pramení, ačkoliv svou 
plochou povodí se po Vltavě a Labi řadí mezi tři největší řeky 
české republiky. Ještě, než za Hodonínem opustí Českou 
republiku může se Morava pyšnit délkou toku 284 km (z 
celkových 354 km). Morava se může chlubit i řadou českých 
a slovenských měst, jejichž obraz významně ovlivňuje. 
Nejvýznamnější je Olomouc, neodlučitelně však patří i k dalším 
městům, jako například Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín, 
nebo slovenské hlavní město Bratislava.

Pramen
řeky Moravy
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

OBlAST pOVODí MORAVY

Povodí Moravy je táhlou oblastí od severu k jihu s výrazným 
výběžkem povodí Bečvy k východu, nacházející se ve východní 
části naší republiky, procházející přes pět krajů, je tedy čtvrtá 
největší z osmi oblastí povodí na našem území. Naše řešené 
území se nachází v kraji Olomouckém, kterým řeka prochází 
ve svých téměř 45 % a kde zasahuje oblast povodí Moravy ve 
správních obvodech 13 obcí s rozšířenou působností, jimiž jsou 
Olomouc, které je druhým největším městem na povodí, dále 
Přerov, Prostějov, Uničov, Šumperk, Šternberk, Zábřeh, Hranice, 
Jeseník, Litovel, Mohelnice, Konice a Lipník nad Bečvou.
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směr toku řeky
eroze
sedimentace

vytváření meandru

postupné zužování šíje

proražení šíje a vytvoření ostrovu

sediment oddělil mrtvé rameno
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říční procesy

Vodní toky se samozřejmě stále mění a přetvářejí pomocí 
říčních procesů, při kterých voda spotřebovává energii na 
transport materiálu a jeho opakované ukládání v korytě 
či říční nivě. Posouvají se meandry, břehy podléhají erozi, 
vytvářejí se nová boční ramena či zanikají do forem mrtvých 
ramen se stojatou vodou. Na nivě usazováním vznikají a také 
se posouvají tůně, občasné tůně a podmáčené louky. Koryta 
mohou mít několik tvarů, dle rychlosti toku proudu. Rovné, 
meandrující a anastomózujicí, který najdeme právě v CHKO 
Litovelské Pomoraví, které se rozkládá na severní části našeho 
území. První typ toku je typický pro řečiště z balvanů a se 
skalním podložením, druhý s korytem s hrubším štěrkem, s 
tůněmi, brody a mělčinami, a třetí nížinné toky se dnem a břehy 
tvořenými z různých materiálů od jemných štěrků po bahno a 
jíly.
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Povodeň Q20 (dvacetiletá voda)

Povodeň Q5 (pětiletá voda)

Povodeň 1997

Povodeň Q100 (stoletá voda)

Vodní toky, plochy

Městská struktura
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povodně

Velikost a tvar koryta jsou částečně utvářeny i povodňovými 
průtoky, které ovlivňují erozi a transport splavenin. Hlavním 
korytotvorným činitelem jsou právě takové povodně, které 
přichází jednou za 1,5 až 2,5 roku. Řeka Morava je pomalá 
a stálá řeka, která o sobě dává předem vědět, povodeň tedy 
nepřijde z minuty na minutu, nýbrž se dá její příchod očekávat 
několik dní dopředu. Stejně tak dlouho se ale voda v povodňové 
úrovni drží. Na území Olomouce a v olokolí se voda dle intenzity 
rozlévá v obdobích 5, 20 a sta let. Největší katastrofou však 
byla povodeň v roce 1997, trvající bezmála měsíc, jejíž tok si 
odnesl 50 životů a přinesl nespočet škod.
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II.B etapa

I.B etapa

II.A etapa

IV. etapa

III. etapa

Poslední etapa protipovodňového opatření

ZADÁNÍ STUDIE
Fáze předprojektové přípravy

Fáze v pořizovací dokumentace
Zadržení vody

zlepšení ekologického stavu krajiny
Složité majetkoprávní vztahy

Primární protizáplavová etapa
Vybudovaný rybí přechod

Zvýšení kapacity průtoku na 650 m3/s

Nový jezový objekt

Vybudování nových hrází a zdí
Nové možnosti rozlivového území

Tvorba nového ostrova

Rozšíření koryta
Dlážděná pravobřežná berma 

Dva nové mosty

FÁZE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V OLOMOUCI
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FÁZE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V OLOMOUCI

fáze protipovodňových opatření v olomouci

Dříve než se začnou popisovat jednotlivé fáze protipovodňových 
opatření v Olomouci, je vhodné nejprve samotný pojem 
“protipovodňová opatření” představit. Jedná se o princip úprav 
koryta řeky nebo jeho okolí pro úplnou eliminaci, nebo alespoň 
minimalizování škod způsobených povodněmi. Jejich smysl je 
zvládnout při povodňových stavech akumulovat vodu mimo 
lidská sídla  a z okolí sídel  ji právě  naopak co nejrychleji odvést. 
V Olomouci je projekt celkové protipovodňové ochrany rozdělen 
do celkem čtyř fází, které jsou v některých případech děleny ještě 
do podoblastí. Každá fáze má svá specifika a rozdílnosti v zadání 
nebo i samotném provedení. Některé etapy jsou momentálně 
ve fázi pořizovací dokumentace, jiné etapy jsou naopak již 
provedené. III. etapa, která je zároveň zadáním naší školní práce 
a  je momentálně ve fázi, kterou lze popsat jako jakési ověření 
ideového záměru před samotnou pořizovací dokumentací. 
 
Tato etapa je prostorově nejrozsáhlejší a také druhově 
nejrozmanitější. Její jižní okraj započíná na hranici městského 
centra a pokračuje severním směrem skrze postupné 
rozvolňování zástavby až k úplnému konci Olomouce. Tato 
etapa svou nezanedbatelnou částí zasahuje do volné lužní 
krajiny okolí Olomouce. Stejně tak, jak rozmanitým okolím 
řeka v této etapě proplouvá, je třeba v ráci návrhu vytvořit 
stejně rozmanitá řešení PPO, která budou na své okolí vhodně 
reagovat.
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přírodní podmínky
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

kvarter - spraše,
hlíny,  štěrky, písky

geologie

Olomouc spadá svou lokalitou do geomorfologického 
celku Hornomoravský úval. Ze severní strany úval sousedí 
s Hanušovickou vrchovinou, na východě naopak s Nízkým 
jeseníkem nebo Podbeskydskou pahorkatinou, na jižní 
straně sousedí s Dolnomoravským úvalem a nakonec na 
severu sousedí s Drahanskou vrchovinou. Tento celek 
spadá do geomorfologické oblasti Vněkarpatské sníženiny. 
Úval je tvořen sníženinou a jeho osu tvoří řeka Morava, 
která protéká centrem Olomouce. Hornomoravský úval 
je zemědělsky již tradičně hojně využívanou oblastí. 
V rámci národopisné oblasti spadá do celku Haná. 
V rámci geologického podloží samotné Olomouce a přilehlého 
okolí je téměř celá oblast vyplněna plyocenními sedimenty. 
Jsou jemné až hrubě zrnité, žlutavé, světle rezavé, šedé a 
šedozelené, bez výrazné vrstevnatosti. Převládající složkou je 
křemen, v menší míře pískovce.
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

Morava po Moravskou Sázavu

Moravská Sázava a Morava od Moravské 
Sázavy po Tře

Morava od Třebůvky po Bečvu

Morava od Bečvy po Hanou

Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a 
Rožnovské Bečvy

Haná a Morava od Hané po Břevnici

Bečva po soutok Vsetínské Bečvy a
Rožnovské Bečvy

Dřevnice a Morava od Dřevnice po Břevnici

Váh od odbočení Púchovského kanálu 
po jeho zaústění

Váh od zaústění Púchovského kanálu 
v Trenčíně po ústí

Morava od Olšavy po Myjavu

hydrogeologické poměry
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

Jedlodubový

Bukový

Bukodubový

Dubobukový

Dubový

lesní vegetační stupně

Olomouc spadá svou lokalitou do geomorfologického 
celku Hornomoravský úval. Ze severní strany úval sousedí 
s Hanušovickou vrchovinou, na východě naopak s Nízkým 
jeseníkem nebo Podbeskydskou pahorkatinou, na jižní 
straně sousedí s Dolnomoravským úvalem a nakonec na 
severu sousedí s Drahanskou vrchovinou. Tento celek 
spadá do geomorfologické oblasti Vněkarpatské sníženiny. 
Úval je tvořen sníženinou a jeho osu tvoří řeka Morava, 
která protéká centrem Olomouce. Hornomoravský úval 
je zemědělsky již tradičně hojně využívanou oblastí. 
V rámci národopisné oblasti spadá do celku Haná. 
V rámci geologického podloží samotné Olomouce a přilehlého 
okolí je téměř celá oblast vyplněna plyocenními sedimenty. 
Jsou jemné až hrubě zrnité, žlutavé, světle rezavé, šedé a 
šedozelené, bez výrazné vrstevnatosti. Převládající složkou je 
křemen, v menší míře pískovce.
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

450 - 500 mm

500 - 650 mm 800 - 1000 mm

1000 - 1200 mm

700 - 800

650 - 700 mm

průměrný roční úhrn srážek
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

7 - 8°C

6 - 7°C

5 - 6°C

4 - 5°C

do 2°C8 - 9°C

průměrná roční teplota vzduchu
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řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

Velkoplošná zvláště
chráněná území

Evropsky významné
lokality

Ptačí oblasti

chráněná území ochrany přírody a 
KRAjinY

V okolí Olomouce se nachází jedno významnéa rozsáhlé 
CHKO s názvem Litovelské pomoraví. Přirozeně meandrující 
Morava totiž severně od Olomouce vytváří vnitrozemské 
delty se štěrkovými náplavami, tůněmi a slepými rameny. 
Voda se pravidělně rozlévá do rozsáhlých již dříve zmíněných 
lužních lesů a přináší tak do nich nový život. Lužní lesy jsou u 
nás v ČR vzácností a úrodné Litovelské pomoraví je celore-
publikovým unikátem. Nejčastěji zde nalezneme habry, jilmy, 
lípy, topoly a vrby.





35

řeka Morava

Vodní toky Sídla

Hranice oblasti povodí
Moravy

Evropsky významné 
lokality

území vymezená pro ochranu 
stanovišť a druhů



Krajinná zeleň

Rekreační zeleň

HřbitovZeleň obytných souborů

Zeleň občanské vybavenosti

Nábřeží

Park

Vodní toky, plochy Komunikace

ŽelezniceMěstská struktura
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Vodní plochy

Vodní toky Komunikace

Železnice

CHKO Litovelské
Pomoraví

PP Bázlerova
pískovna

Černovírské 
slatiniště

Lokální 
biocentrum

Lokální 
biokoridor

Regionální 
biocentrum

Regionální 
biokoridor

Nadregionální
biokoridor

K severní části našeho řešeného území přiléhá několik velmi 
významných přírodních oblastí.  Největším z nich je CHKO 
Litovelské Pomoraví, které je jedním z mála míst, kde se řeka 
Morava dochovala v její přirozené podobě. Meandry střídají 
slepá ramena nebo periodické tůně. Prvkem, který se na našem 
území vyskytuje jen zřídka, jsou Lužní lesy, plné vzácných druhů 
rostlin a zvířat. Další oblastí je Černovírské slatiniště, které je 
zdrojem pitné vody pro město Olomouc a zároveň nejrozsáhlej-
ší slatinný biotop na Moravě. Řeka Morava je spojující linkou 
těchto biocenter a tak zde funguje jako lokální biokoridor.

chráněné oblasti a biokoridory
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historie

Historie vzniku města Olomouc byla podmíněna pravěkou 
obchodní křižovatkou na významných cestách, podél kterých 
vznikaly první vesnice. Obydlí začalo vznikat díky výhodné 
pozici na třech olomouckých návrších a jejich okolí při soutoku 
řek Moravy a Bystřice, která jsou do struktury města propsány 
dodnes. Důležitým bodem byl též jeden z mála brodů přes řeku, 
který se nacházel u Klášterního Hradiska, které je pro náš návrh 
výraznou dominantou. 
Období druhého vojenského mapovaní zobrazuje využití 
vodního příkopu k obraně města za vzniku mohutného 
opevnění. V návaznosti na něj byly odsunuty vesnice.
Za třetího vojenského mapování zaznamenáváme uvolnění 
a rozlití vodního toku s přibytím několika významných radiál, 
které též zaznamenáváme až do dnešních časů.



Cesty

Vodní toky

Městská struktura

VZNIK OLOMOUCE
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Vodní toky

Městská struktura

VZNIK OLOMOUCE

vznik olomouce

Historie města Olomouc vznikala od začátku šestého století 
postupným osídlováním, na jeho svatomichalském návrší 
kdysi existovalo staré pohanské kultovní místo, a stavěním 
opevněných sídlišť v oblasti dvou dalších významných kopců, 
tedy na Petrském vršku (pozdější Předhradí) a na protějším 
Václavském návrší. Z druhé poloviny 9. století máme doloženou 
existenci tří kostelů, dva na Václavském vršku a jeden na 
dnešním Biskupském náměstí na Předhradí. Tato dvě osídlená 
návrší doplňovala již dříve vznikající obraz města vykreslený 
propletenými linkami proudící řeky Moravy a Bystřice a pravěké 
obchodní cesty vedoucí přes naše území. Důležitý byl později 
také jeden z mála brodů přes řeku, nacházející se u Klášterního 
Hradiska, které je pro náš návrh výraznou dominantou dodnes.





ii. vojenské mapování

S příchodem vojenského nebezpečí v 18. století započala 
v letech 1742 stavba opevnění města Olomouc, formou 
bastionové pevnosti okolo středověkého města. Ta zdejšího 
terénu a nepravidelného tvaru města obklopeného tekoucí 
řekou. Před vlastní stavbou byly zbořeny všechny stavby 
v předpolí, čímž zaniklo Olomoucké předměstí a samotné 
vesnice byly přesunuty dál od města. Jediná stavba v tomto 
dosahu, která zůstala netknuta bylo Klášterní Hradisko, z jehož 
návrší nebylo možné bezprostřední ohrožení města palbou.

Vodní toky

Cesty Lužní louky

Vodní plochy

Sídla

Stromořadí Lesy





Vodní toky

Cesty

Železnice

Lužní louky

Vodní plochy

Sídla

Stromořadí

iii. vojenské mapování
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DOpRAVA

Olomouc je protkaná sítí silnic, dálnicí, železničními traťěmi, ale 
i pěšími cestami a cyklistickými stezkami. Nejvýznamnějším 
dopravním tahem je dálnice D35, která vede z Hradce Králové 
do Olomouce a pokračuje dále do Ostravy. Dálniční napojení je 
zde ale také například i na Brno. Zmíněná tři velká města jsou 
zároveň logicky nejvýznamnějšími dopravnímy tahy, stojí za to 
doplnit ještě jeden významný směr a tím je severovýchodní tah 
první třídy na Šternberk. Vnitřní strukturu Olomouce doplňuje 
již zmíněná tramvajová trať. Olomouc má celkem sedm linek, 
která doplňuje desítky autobusových spojů. Celkově je město 
pozitivně nakloněno také cyklodopravě, spousty cyklistických 
stezek podporují také firmi nabízející sdílená kola pro rychlou a 
zelenou dopravu po Olomouci.
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urbanismus

Námi řešené území se výrazně zapsalo do obrazu města po 
vytvoření takzvané Velké Olomouci, kdy se po zboření hradeb 
město rozšířilo a připojilo k sobě dvě města, Hodolany a Novou 
ulici, a jedenáct obcí mezi které patřili i námi řešené Lazce a 
Černovír. Území Lazcí se dříve dělilo na Staré a Nové Lazce, kde 
byly na začátku 20. Století v nově vystavených čtvrtích zvaných 
Letná budovány rodinné domy a vilky. Prostor mezi těmito 
částmi byl ke konci 20. Stoleti naopak vyplněn panelovým 
sídlištěm. Dnes lemují břehy řeky převážně zahrádky, a to 
po obou stranách Moravy. Část Černovír utrpěla velké škody 
po ničivé povodniv roce 1997, poničeno bylo 70 z celkových 
300 domů. Charakter obce ovšem zůstal zachován, vnímáme 
jej, oproti protějšímu břehu se svým robustním sídlištěm a 
rozsáhlým výrobním areálem, jako vesnici, vytváří tedy plynulý 
přechod mezi městem a vesnicemi za ním.
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Vodní plochy

Vodní toky Komunikace

Železnice

Bytová zástavba

Zástavba 
rodinných domů

Zahrádkářská 
oblast

Průmysl

Občanská 
vybavenost

Hradisko

Kasárna

urbanismus
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Občas svět kolem nás zrychlí, každodenní činnosti natolik 
zevšední že se nám okamžiky života změní v jednu šmouhu. 
Čas plyne jako voda a my nenacházíme způsob, kterým se 
z tohoto proudu vymanit. Často musí přijít podnět zvenčí. 
Dotyk přítomnosti, okolí, nebo mimořádné události. Nenadálá 
vlna energie způsobující dočasný chaos, zastavení, možná 
i odplavení věcí co už nefungují. Vlna, která se neptá, přijde 
a zase odejde. Podněty přicházející takovým způsobem se 
nás dotknou natolik, že s okamžitým účinkem změní naši 
přítomnost a ovlivní budoucnost. 
Řeka Morava je s Olomoucí spojená od nepaměti. Morava 
se doslova dotýká centra Olomouce, lemuje její střed a je 
neodmyslitelnou částí urbanistické struktury města. Navzdory 
tomuto přímému dotyku se pro řeku stává obtížné nebýt 
neviditelnou. Zachovat si své právoplatné místo v městské 
struktuře, kam přivádí vodu, přírodu a dynamiku. Kde díky 
Moravě krajina vstupuje do města a svou přítomností se dotýká 
člověka. Není přesně toto propojení tím, co v dnešní době ve 
městech hledáme? Místo kam si po náročném dni můžeme 
přijít oddechnout, kde ustává městský shon, kam můžeme se 
svými přáteli a rodinou. Právě takový prostor představují břehy 
řeky. Přináší nám možnost zpomalit denní pomíjivost. Dotknout 
se přírody, města, krajiny a tím i sama sebe. 
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DOTYK KRAjinY

Dotyk přírody pomalu pronikající od severu po jih. Živoucí 
krajina prorůstající městem dostává více prostoru a umožňuje 
tak lidem přímý dotyk i v pulsující městské struktuře. Příroda 
je potřeba každého z nás, je to únik, klid a ticho. Podporujeme 
zazeleňování okolní polní krajiny Hané, ale také propojení 
parkového okruhu okolo Klášterního Hradiska s městkými 
parky okolo centra.
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dotyk města

Dotyk města, jakožto základní jednotky nesoucí život. Městská 
struktura vznikla na řece, je to jeden ze základních kamenů, 
tudíž si myslíme, že by jeho dotyk s řekou měl být co největší. 
Lidé si k ní cestu vždycky najdou, my se ale snažíme jim ji 
usnadnit a prospsat řeku zpět. Formovat ji, ale také podle ní. 
Být v souladu.
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DOTYK liDí

Dotyky lidí jsou základem, proč jakýkoli projekt vzniká. Myslíme 
na stálé obyvatelé okolí řeky, víkendové zahrádkáře i občasné 
návštěvníky, vodáky a výletníky. To právě až dotyky lidí vytvoří 
požadované příběhy, kterým se snažíme vybudovat podmínky 
a zajímavé prostředí.
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dotyk historie

Dotyk historie, to právě on napsal první řádky příběhu řeky 
a města. Definoval Olomouc, nechal vzniknout dominanty, 
ke kterým upínáme naše pohledy, zformoval strukturu tak, 
abychom snadno našli tu správnou cestu. V historii jsme se 
řeky dotýkali a žili s ní v souladu, byli k ní pokorní a ona nám na 
oplátku dávala své benefity. Mysleme tedy na to, že i dnes se 
můžeme řeky dotknout.
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dotyk duše

Dotyk duchovna je skoro samozřejmostí, když si definuje, co 
pro člověka dnes řeka znamená. Plyne jako naše myšlenky, je 
živá jako dítě a rozumná jako stařec. V čím bližším dotyku s ní 
jsme, tím větší pocit porozumění a míru cítíme.
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dotyk odpočinku

Dotyk rekreace je s vodou velmi blízce spojený. Už od pradávna 
se využívalo jejich vlastností a to jak pro fyzickou, tak psychickou 
stránku člověka. Pomáhá lidem se uvolnit, načerpat energii a 
dodat odvahu k dalšímu kroku.
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DOTYK pOznání

Dotyk poznání se propisuje do každého kroku podél vody. 
Dostává se nám informací o tom, co podél ní roste, žije a jak 
bychom se k řece a jejímu okolí měli chovat. Je také mnoho 
benefitů, jak vodu využít a to nejen podél řeky, ale například při 
moderním pěstování.
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Dotyk ekologie uplatňujeme především v severní části projektu, 
kde se zabýváme ekologickým pěstováním a kritikou nynějšího 
zemědělství na Hané, kdy často dochází k půdní a větrné erozi, 
kterým by šlo pomocí drobných zásahů a hospodaření s vodou 
zamezit.

dotyk ekologie
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pRincipY

Transparentní, čitelné, prostupné, takové by mělo být okolí 
řeky především v jejím dotyku s přiléhajícím centrem města. 
Pokud se střed města zpřístupní, ulice propojí a pohledové 
dominanty zvýrazní, stane se město přehlednějším pro své 
návštěvníky i obyvatele. Člověk v prostoru podvědomě hledá 
vodítka, která mu zlepšují orientaci. Cítí orientaci vůči slunci, 
přemýšlí kudy jít podle vystupujících věží v dáli a vytváří vlastní 
mapu města, založenou na zážitcích a pocitech. Pomocí 
urbanistických zásahů, drobných nápověd a promyšlených gest 
tak můžeme formovat budoucí pohyb městskou strukturou. 
 
Propojení zelených klínů, které nám zajistí lepší mikroklima, 
zelenější ulice, čistší vzduch a příjemnější prostředí. Všechno 
tohle nám poskytnou záhony, aleje, stromořadí nebo parky v 
centru měst. Krom benefitů pro nás, přináší i snesitelnější 
prostředí pro živočichy, kteří s námi města obývají. V parcích, 
vnitroblocích i v ulicích vedle nás žije řada zvířat, hmyzu či 
ptáků, jejichž bezpečí, orientaci i příjemnější pobyt mohou 
zelené pásy zajistit. V neposlední řadě takto organizované 
město získá snadnější čitelnost. Přesně totiž vydefinuje, kde 
v městské struktuře můžeme najít klid, místo oddychu, nebo 
prostor k volnočasovým aktivitám.
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Dotyk krajiny Dotyk města

Dotyk lidí Dotyk historie

Dotyk duše Dotyk odpočinku

Dotyk poznání Dotyk ekologie

piktogramy dotyků - piktomapa
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VODA

Stejně jako je tomu v obrazu celého města, i v tomto řešeném 
úseku je řeka prozatím spíše upozaděna. Rozhodli jsme se 
změnit tuto skutečnost a udělat z ní dominantní modrou 
linku   živelně proudící celou lokalitou. Snažíme se dávat ji co 
nejvíce prostoru k rozlivu a pomocí jejich přirozených procesů 
meandrování využíváme zákruty více či méně k bezprostřednímu 
doteku. V místech, kde řeka nemá kvůli charakteru okolí prostor 
k proměnlivým výlevům, se i tak snažíme zajistit lidem dotek s 
ní pomocí překonání vzniklé výškové bariéry. Z řeky se stává 
hlavní hrdina příběhu doplněný o mnohé vedlejší role pospolu 
tvořící dokonalou souhru.

Navrhovaná řeka





79

zeleň

Řešení zeleně v jakékoli formě bylo základním úkolem v řešené 
lokalitě. Krajina s řekou spolu jsou ruku v ruce, je tedy potřeba 
věnovat ji dostatek pozornosti, navíc, uvážíme li kolik prostoru 
máme k dispozici na severu území. Zazeleňování bytových 
souboru, upozornění na historickou dominantu Klášterního 
Hradiska, vznik nových specifických parků v bezprostřední 
blízkosti řeky, to vše napomáhá k propojení velkého parkového 
okruhu napojujícího se na stávající okruh okolo historického 
centra, pramenící do hejčínských luk a následně rozlévající se 
do hospodářské krajiny místní zlaté Hané. 

Navrhovaná řeka

Navrhovaná zeleň
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urbanismus

Navrhovaný urbanismus jsme se v obou případech snažili 
řešit tak, aby vznikl průchodný a prostorný bytový soubor, 
který ovšem svým uspořádáním bude odkazovat na danou 
dominantu místa. Velkým zásahem je přesunutí kasáren u 
mostu u Bristolu a v návaznosti na to vytvoření kompaktního 
bytového ohraničení bloku. 

Navrhovaná řeka

Navrhovaná zeleň

Navrhovaný urbanismus
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DOpRAVA

Celoým navrhovaným územím vedeme spoustu pěších a 
cyklistických stezek, proplétající a propojující městské struktury 
s parky a navazující volnou krajinou. Ve více městských částech 
se snažíme v okolí řeky zklidnit automobilovou dopravu  
a podřídit ji jiným preferencím. S tím souvisí i nahrazení 
plánovaného severního spoje parkovou propojkou využívající 
dominantu řeky a rekreační záměr s tím spojený. 

Navrhovaná řeka

Navrhovaná zeleň

Navrhovaný urbanismus

Navrhované komunikace

Navrhovaný urbanismus jsme se v obou případech snažili 
řešit tak, aby vznikl průchodný a prostorný bytový soubor, 
který ovšem svým uspořádáním bude odkazovat na danou 
dominantu místa. Velkým zásahem je přesunutí kasáren u 
mostu u Bristolu a v návaznosti na to vytvoření kompaktního 
bytového ohraničení bloku. 
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protipovodeň

Celá naše lokalita se nachází v záplavové oblasti, návrh 
protipovodňových opatření byl tedy hlavní úkol k řešení. Celým 
úsekem se táhle linka ppo v mnohých formách, zobecnit se 
ale dají do tří kategorií. Široký val, úzká hráz a protipovodňová 
zeď. Val umisťujeme tam, kde je nám dám prostor, tato varianta 
umožňuje zasazení stromů v horní třetině od vody a zútulnění 
tak tohoto prostoru. Hráz nám dovolí zazelenit zdánlivě úzké 
prostory na příklad mezi zahrádkami a řekou. Protipovodňová 
zeď zní na první pohled jako obrovká bariéra, ovšem opak je 
pravdou. Při dnešních technologiích můžeme udělat takovou 
zeď průchodnou a nebo ji jakkoli zabydlet a přizpůsobit, aby 
byla součástí prostoru a zapadla do něj. 

Navrhovaná řeka

Navrhovaná zeleň

Navrhovaný urbanismus

Navrhované komunikace
Navrhovaný val
Navrhovaná hráz
Navrhovaná protipovodňová zeď
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koncept

Dotyk krajiny Dotyk města

Dotyk lidí Dotyk historie

Dotyk duše Dotyk odpočinku

Dotyk poznání Dotyk ekologie

V konceptuálním řešení naší rozsáhlé lokality jsme si definovali 
několik doteků s řekou, které budeme uplatňovat v konkrétních 
návrzích. Každá lokalita tedy propojuje několik doteků Moravy 
s okolím.
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Jakým způsobem by člověk měl nakládat s řekou ovíjející 
centrum města? Dokážeme na tuto otázku odpovědět? 
Ačkoliv se věděním pořád posouváme kupředu, odpověď na 
tuto otázku zůstává mnohdy nevyřčená. Obzvlášť v případě 
uvažujeme-li o řece Moravě v Olomouci. Vodním živlu, který 
tolik dal, aby v roce 1997 vzal. Je těžké nebát se. Nemůžeme 
se tedy divit, že v centru, kde nabízí nejvíce možností, vidíme 
zdi, definující přesný průtok proudu vody. Tak aby bezpečně 
přišla a vzápětí odešla. Proč mě nevidíte? Mohla by znít otázka 
Moravy. Řeky, která lemuje historické centrum, jehož tvar před 
staletími formulovala, ale v dnešním obrazu Olomouce už ji 
tak zřetelně vidět není. Není divu jaký kontrast cítíme s prvním 
krokem na most u Bristolu. Jakoby živost a naplněnost centra 
střídal zažitý respekt a odtažitost vůči té, která nám protéká 
pod nohama.
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Jdeme po pěšině, ale les to není. Vedle nás jsou sídliště, ale 
město to taky není. Oblast Mezi Lazcemi a Černovírem. Tam, 
kde městská struktura začíná být rozvolněná. Historické 
centrum nahrazuje především obytná zástavba, jejíž hranice 
je často nerozpoznatelná. Tudy protéká Morava a tvoří zde 
pro člověka prostor. Místo, kde nabízí volnost, nádech, plochu 
ke sportům, rekreaci a lidé tuto velkorysost přijímají. Snaží 
se vyšlapat si svojí cestu, zchladit horkou hlavu, proplout 
každodenností. Jsou tady ale opravdu kvůli řece? Nebo je sem 
přivádí omyl, venčení psa, sport, nebo touha být na chvilku 
někde, kde se mezi stromy a zdí mohou ztratit. 
S klopýtnutím, štěkotem psa, zacinkáním cyklisty nebo 
šlápnutím do kaluže možná poprvé zvednou hlavu a se vší 
pozorností se rozhlédnou. Možná v ten moment uvidí chvějící 
se stonky trav na loukách kolem Černovíra. Vzrostlé stromy, 
které se na březích prorůstají a představují zákoutí k odpočinku. 
Kolébající se opadané listí na hladině řeky jejíž zvuk doprovází 
vzdálený šum města. Možná dokonce zaznamenají krásu a 
monument Klášterního hradiska. Velkolepý bod, dodávající 
přilehlým loukám to správné kouzlo a majestátnost. Možná 
však nic z toho své docenění nenajde. 
Hradisko zůstane věžičkou, podle které vím kam jdu, řeka 
nedostupnou rychle ubíhající linkou. Zarostlé břehy tmavými 
a neprostupnými kouty a cestičky rozbahněnou, hrbolatou 
stezkou, kde se neobejdu bez dostatečné pozornosti. Dva 
odlišné pohledy na kterých nejvíc záleží, protože to čím pro 
nás tato oblast bude si volíme sami.
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Jako u babičky na prázdninách. Jenom si nazout holínky, 
zadní brankou vyběhnout na hráz a spolu s kamarády jít 
stavět hráze do potoka. Pozorovat ledňáčky nad řekou, skákat 
po balících slámy a domů se vracet se západem sluníčka v 
promáčeném oblečení. Takhle to na člověka působí když 
překročí Černovírský most a vydá se směrem k soutoku 
Moravy a Trusovického potoka. V tu chvíli má člověk krajinu 
jak na dlani. Až naivně působí malebné panorama cesty, 
kterou z jedné strany provází řeka a z druhé rodinná zástavba 
s upravenými zahrádkami, s kokrhajícími kohouty a zvířaty 
nahlížejícími na kolemjdoucí přes plot. 
Doleva, doprava, všude je na co koukat, i přes to je tu někde 
v ústraní cítit podivná nepatřičnost některých míst. Čím to, že 
jsme mimo městkou zástavbu, ale pořád se nás drží svíravý 
pocit zdánlivě nekončícího města? Pravděpodobně je to silnicí, 
jejíž hluk i přes stromy a vodu v dálce pořád hučí. Nejspíš 
ten náhlý hluk způsobený rychlým přejezdem vlaku v přímé 
blízkosti polní cesty. Nekonečné plochy polí rozprostírající se 
do všech stran. Chybějící lesy, louky, zkrátka příroda, kterou 
člověk pro klid duše vyhledává a v okolí větších měst mnohdy 
postrádá.
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manuál





Třetí etapa protipovodňových opatření v Olomouci začíná 
mostem U Bristolu a pokračuje směrem na sever, včetně 
Hejčínských luk, až k soutoku řeky Moravy a Trusovického 
potoka. Při návrhu jsme se snažili zaměřit na inovativní, nápaditá 
řešení bezpečnostních bariér, které by krom ochranné funkce 
plnily i další požadavky jež je potřeba zohlednit při navrhování 
prvků tvořící veřejný prostor. Dříve postačující ochranné 
elementy, svou funkci možná plní, avšak jejich estetická, a 
prostorotvorná hodnota není dostatečná. Protipovodňová 
opatření v návrhu využíváme s citem, s ohledem na krajinu 
a místo v němž se nachází. Komponujeme podle nich okolí 
a snažíme se omezit jejich čistě funkční hledisko. Tak aby 
svým provedením zahrnuly širší spektrum požadavků městské 
struktury.
Vytvořili jsme protipovodňový manuál zobrazující principy, 
které se objevují v celém návrhu. Principy, jakými se 
vyrovnat s výškovou bariérou, kterou by tvořila bezpečnostní 
protipovodňová zeď. Začlenění opatření do samotných návrhů 
v podobě zdí, hrází či valů, schovaných tak, aby na první pohled 
neupoutávaly pozornost, nýbrž byly součástí celého návrhu.
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Val
Je konstrukce protipovodňové hráze ukryta v 

plynulém terénním násypu. 
Val používáme převážně v místech, kde je více 
prostoru, dává možnosti k velké škále aktivit a 

svou úpravou doplnit městskou strukturu.

a

c

b

d

Hráz
Je uměle vytvořená překážka, která má za úkol 
odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku. V průřezu 
má tvar lichoběžníku. Podle dimenze může 
být hráz zpevněna vnitřní konstrukcí. V našem 
návrhu ji používáme především v místech, kde 
není prostor pro větší terénní úpravy.

Stěna v domě
Protipovodňová stěna je součástí konstrukce 
domu. 
Tento princip využíváme především v místech, kde 
nevadí případné zaplavení okolí stavby.

Stěna
Jedná se o pevnou konstrukci z železobetonu 
či jiného vyztuženého materiálu, která je svými 
základy pevně ukotvena v zemině.
V našem návrhu umísťujeme konstrukci zdi 
především do míst, kde není prostor pro žádné 
terénní úpravy. 

protipovodňová opatření
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Otvory ve zdi

Otvor ve valu

Otvory v domě

Vyklápěcí zeď

a

c

b

d

prostupy protipovodňového optatření
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Schody

Molo

Pláž

Balvany

Plošina

Podium

Brod

a

c

e

g

b

d

f

přístup k vodě
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Ostrov

Záliv

Rozliv
,

Mrtvé rameno

Meandrování

Rozšíření toku

Vedlejší rameno

Obnova slepých ramen

a

c

e

g h

b

d

f

úpravy koryta
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RUKU V RUCE S HISTORIÍ

Od Bristolu k Hradisku
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Lemuje historické centrum, protéká kolem našich parků, prá-
ce, domovů. Jak je tedy možné, že ji nevidíme? Od nepaměti 
je modrá linka obtékající Katedrálu sv. Václava přímo vázána 
k Olomouci. Svými břehy obklopuje Klášterní hradisko, dává 
nabídku aktivit Lazcům i Černovíru. I tak je pro málo lidí řeka 

součástí panoramatu města.

Klidný, šumivý zvuk, který doprovází denní shon města a ne-
utichající rachot automobilů. Je tam, teče nám pod nohama, 
protéká mezi loukami, ohraničuje zástavbu. Ochlazuje nás bě-
hem letních měsíců, živí louky a zelené břehy. Tvaruje parky, 
zástavbu, ulice i celé městské části. Dotýká se každodenního 
života, doprovází nás na cestě do práce, i na nedělní procházce. 

Je neodmyslitelnou součástí prostoru.

Ruku v ruce s Moravou je to i Klášterní hradisko, jenž místním 
parkům propůjčuje nezaměnitelný krajinný ráz. Duch histo-
rie, nezaměnitelná, majestátní aura něčeho minulého. Vystu-
puje mezi korunami stromů a usedá mezi loukami. Rozlehlý 
areál, jenž se dotýká proslulého historického centra, avšak i 

přes svou významnost, často nenachází své uznání.
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RUKU V RUCE S HISTORIÍ
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Necelý kilometr dělí katedrálu sv. Václava a Klášterní hradisko, 
dvě navzájem na sebe hledící dominanty, které však dělí ne-
propustná zástavba a tok Moravy. Chceme-li se vydat z centra 
od katedrály procházkou na louky rozprostírající se kolem hra-
diska, musíme ujít nejméně dvakrát takovou vzdálenost. První 
možností je cesta ulicí Václava III. směrem k mostu pro pěší, 
nebo rušnější varianta přechodem mostu u Bristolu a následně 
ulicí Sokolovská. Ať už se vydáme jakoukoliv z nich, mineme 
rozlehlé území vojenských kasáren, jejichž pevná struktura za-
braňuje dotyku s řekou. Tím spíše orientaci člověka, který se 
ocitne v ulici Na Letné, kde díky vysoké stěně ztrácí kontakt s 
děním v centru města.

Vydáme-li se blíž, přímo k řece, pravděpodobně nedojdeme 
dál, než k chodníku vedoucímu podél protipovodňové metr a 
půl vysoké zdi. V lepším případě, za dobrého počasí se může-
me projít vyšlapanou pěšinkou přímo po zarostlém, zeleném 
břehu. Ať už naše kroky k řece směřovaly z jakéhokoliv důvo-
du, dotknout se vody zůstává nepřekonatelnou výzvou. Zdolat 
nepropustné, zarostlé, strmé břehy a ochladit si nohy v rychle 
proudící vodě, zvládnou jen ti odvážní.

Jak by měl vypadat prostor před barokním klášterem, jehož 
historie sahá až k samotným prvopočátkům Olomouce? Jak 
by měl takový prostor vypadat pokud nese nové využití, jehož 
náplní je obsloužení velkého množství návštěvníků? Vojen-
ská nemocnice a přilehlá LDN pro válečné veterány vyžaduje 
dobrou dopravní obsluhu, navíc kolem hradiska vede i jedna 
z nejdůležitějších městských dopravních tepen. Pokud se tedy 
vydáme obdivovat hradisko zblízka, pravděpodobně nám do 
cesty vstoupí velké množství překážek v podobě neorganizova-
ného, hlučného a nebezpečného dopravního provozu. Kromě 
sledování okolí musíme obezřetně pozorovat i nástrahy silniční 
dopravy a automobilů parkujících neřízeně v celé oblasti.

SOUČASNÝ STAV

2

1

3
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PROSTUPNOST ZÁSTAVBY

Transparentní, čitelné, prostupné, takové by mělo být okolí 
řeky především v jejím dotyku s přiléhajícím centrem měs-
ta. Pokud se střed města zpřístupní, ulice propojí a pohledo-
vé dominanty zvýrazní, stane se město přehlednějším pro své 
návštěvníky i obyvatele. Člověk v prostoru podvědomě hledá 
vodítka, která mu zlepšují orientaci. Cítí orientaci vůči slunci, 
přemýšlí kudy jít podle vystupujících věží v dáli a vytváří vlast-
ní mapu města, založenou na zážitcích a pocitech. Pomocí ur-
banistických zásahů, drobných nápověd a promyšlených gest 
tak můžeme formovat budoucí pohyb městskou strukturou.

Co by se stalo, kdyby oblast byla prostupná?
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PROPOJENÍ ZELENĚ

Lepší mikroklima, zelenější ulice, čistší vzduch a příjemnější 
prostředí. Všechno tohle nám poskytnou záhony, aleje, stro-
mořadí nebo parky v centru měst. Krom benefitů pro nás, při-
náší i snesitelnější prostředí pro živočichy, kteří s námi města 
obývají. V parcích, vnitroblocích i v ulicích vedle nás žije řada 
zvířat, hmyzu či ptáků, jejichž bezpečí, orientaci i příjemněj-
ší pobyt mohou zelené pásy zajistit. V neposlední řadě takto 
organizované město získá snadnější čitelnost. Přesně totiž vy-
definuje, kde v městské struktuře můžeme najít klid, místo od-
dychu, nebo prostor k volnočasovým aktivitám.

Co by se stalo, pokud by zeleň procházela centrem města?
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HISTORICKÉ OSY

Na jednom břehu, na pahorku mezi loukami stojí Klášter Hra-
disko. Na druhém břehu, v historickém centru, mezi střechami 
domů vyčuhují věže Katedrály svatého Václava. Místa, jejichž 
souvislost málo kdo dokáže ve spletité struktuře města vycítit, 
avšak zvedneme-li oči a pořádně se rozhlédneme, není těžké 
vytušit, jak vůči sobě stojí. Obzvlášť pokud se nacházíme před 
Klášterním hradiskem, kde vysoké, štíhlé věže pohled určitě 
zachytí. Podpoříme-li tuto přirozenou, pohledovou návaznost 
alespoň tvaroslovím přilehlých prostranství a zástavby, podpo-
říme přirozenou návaznost hradiska a jeho okolí na centrum 
Olomouce. Klášter, jehož funkce i historický význam neodmy-
slitelně patří k Olomouci, tak opět získá své právoplatné, čest-
né místo i uznání v městské struktuře.

Co by způsobilo setkání dvou os?
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CELKOVÁ SITUACE

Ruku v ruce s historií, tak nazýváme koncept nejjižnější části návrhu protipovodňových opatření v 
Olomouci. Vypovídající slovní spojení, které napovídá, jak velký význam v návrhu dáváme dotyku 
řeky Moravy s místními historickými dominantami. Území jehož hranice těsně přiléhají k samému 
srdci města měníme z odtržené, slepé a zapomenuté struktury v nově definovanou oblast přinášející 
městu jak nové bydlení, veřejné funkce, volnočasové aktivity a řadu veřejných prostranství, jež přive-
dou do části města pohyb. Každodenní život, smích, hry i společně trávený čas v místech, kde každý 
může znovu objevit zapomenutou řeku a dotknout se její hladiny. Kde při pohledu kolem sebe ucítí 
jedinečnou atmosféru prostoru, který už před staletími oslovil naše předky. Řeka Morava, modrá tep-
na mezi dvěma břehy podá ruku dvěma významným částem města, jejichž hranice se opět dotknou 
a propojí.

Procházkou územím tak opět získáme možnost zastavit se, setkat se s rodinou a přáteli, dát si něco 
dobrého, společně něco prožít, nebo strávit pár chvil venku. Soutěska mezi areálem kasáren na ulici 
Na Letné a Sokolovská získá nové funkce i podobu. Pravý břeh s vyvýšeným parterem svažujícím 
se k řece bude poskytovat řadu nových příležitostí, obchodních možností, restaurací nebo kaváren. 
Přesunem parkování pod zem navíc získáme klidný, obytný břeh, kde si oběd po práci budeme moci 
vychutnat na trávě, s výhledem na vodní hladinu. Levý břeh, s rušnou dopravou ohraničí protipo-
vodňová zeď, kdy přeorganizováním dopravy a vyvýšením pěší cesty nad tok řeky získáme klidnou 
a bezpečnou promenádu. Cestička nad řekou mimo rušnou dopravu poskytne prostor pro klidné 
vydýchání, posezení a zastavení před další cestou. Molo vybíhající z vnitrobloku školy a nemocnice 
vyvede společenský prostor nad hladinu řeky. Děti se tak budou moc po škole sejít na místě, kde spolu 
s nimi mohou trávit čas i pacienti Vojenské nemocnice, aniž by ztratili přehled o dění ve městě a na 
druhém břehu řeky.

Stísněný prostor břehů Soutěsky vystřídá otevřený výhled do krajiny. Na konci promenád, kde Se 
sejdeme na ose. Už z dálky totiž člověk vytuší, kam červená lávka v dálce ubíhá. Klášterní hradisko, 
místo, se kterým nově vzniklé náměstí na pravém břehu Moravy propojí červená linka pěší lávky, 
zdůrazňující pohledovou osu v krajině. Náměstí bude veřejným prostranstvím, kde se  krom červené 
osy od Kláštera ukončí i další pohledová osa vybíhající od Katedrály. Směrem k centru vznikne nová 
bytová zástavba v místech severozápadní části vojenských kasáren. Sejdeme se na ose tak získá nový 
celoměstský význam, setkat se tu totiž můžou rodiny před nedělní vycházkou, přátelé před večerním 
piknikem, nebo sportovci před během v nově vzniklých parcích. Jestli že se vydáme dál, Procházkou 
na ose, dostaneme se nad Moravu, jejíž tok a přeskakující vlnky můžeme opět pozorovat, tentokrát z 
jiné perspektivy. Pokud všech vjemů bude příliš, stačí sejít z lávky a dostat se do zahrad.

Každý ví, že ve Zdravé tělo znamená zdravého ducha. Parky, jejichž spletité cestičky obklopí Vojen-
skou nemocnici a LDN poskytnou nejen pacientům toužený klid a zároveň prostor pro nespočet mož-
ných vycházek v blízkém okolí areálu. Cestičky nabídnou návštěvníkům několik okruhů a délek tras. 
Propojí břeh řeky s klidnějšími částmi parku a rozlehlou zelení propůjčí plochu řadě sportovních i 
volnočasových aktivit. Pacienti tu získají prostor pro setkání se svými rodinami, děti místo ke hrám, 
trávníky poslouží k piknikům, sportům a jednotlivé pěšinky třeba k různé délce běžeckých tras. Mož-
nosti využití budou přímo záviset na náladě a nápaditosti svých uživatel, v jejichž protikladu bude 
Vlna aktivit v ulici Na Letné. Zde především obyvatelé obytné zástavby získají škálu volnočasových 
aktivit definovaných rozličnou náplní jednotlivých zákoutí protipovodňové zdi na pravém břehu řeky. 
Vlna na jedné straně zajistí protipovodňovou ochranu stávající zástavbě, ale také podpoří dění v jejím 
okolí.

Začínající území sídliště Lazce získá přehlednější strukturu úpravou míst k parkování a zeleně. Propo-
jí se tak Pole v centru Olomouce a říční tok, což umožní získání zeleného koridoru i v takto frekven-
tované městské zástavbě. Pravý břeh, získá nápaditou úpravu protipovodňové ochrany, jejíž součástí 
bude bistro Párek, které svou nabídkou obslouží sportovce, rodiny s dětmi i hladové kolemjdoucí.
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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Val Hráz

StěnaStěna v domě
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C

B
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PROSTUPY PROTIPOVODŇOVÝMI OPATŘENÍMI

Otvory ve zdi Otvory v domě

Vyklápěcí zeďOtvor ve valu

A

C

B

D
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PŘÍSTUP K VODĚ

Schody Plošina

Molo

A

C

B
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ÚPRAVY KORYTA

Ostrov Meandování

Rozliv

A

C

B
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KDE SE S NÁMI ZASTAVÍTE

Prostor u řeky hned vedle základní 
školy Demlova.

Ulice Na Letné u rodinné zástavby. 

Pohledová osa na Hradisko, která v 
současnosti neexistuje. 

Prostor luk před Klášterním Hradis-
kem.

Místo současných kasáren, kde se po-
tkávají dvě historické pohledové osy 

na Hradisko a na katedrálu.

Úzké koryto řeky mezi ulicemi Na 
Letné a Sokolovská.

PÁREK

VLNA

PR
O

TI
   

 P
RO

U
D

U

PROJDI SE NA OSE

ZDRAVÉ TĚLO, ZDRAVÝ DUCH

SEJDEME SE NA OSE

SOUTĚSKA
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SOUTĚSKA
Úzké koryto řeky mezi ulicemi Na 

Letné a Sokolovská.
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Řeka v hlubokém korytu, sevřená mezi těsnou zástavbou a 
dopravně vytíženými cestami. Místo, kudy se velká řada lidí 
bojí v současné chvíli procházet především kvůli nepřehledné 
dopravní situaci.
Nedílnou součástí návrhu je práce s charakterem ulice So-
kolovská. Provoz dělíme do dvou hlavních jízdních pruhů, 
na které navazuje cyklostezka a široký chodník přiléhající k 
budovám. Komunikace bude lehce stočená a obohacená o 
zpomalovací prvky v oblasti přechodů pro chodce. Abychom 
umožnili průchod Sokolovskou i zcela mimo dopravní ruch, 
vysouváme jeden z pěších chodníků přímo nad hladinu řeky. 
Takto vzniklá promenáda umožní klidný průchod územím s 
možností klidného zastavení.
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Nový parter vzniklý na ulici Na Letné bude v úrovni součas-
ného druhého nadzemního podlaží. Abychom nezastínily ve-
řejný prostor protipovodňovou ochranou, rozhodly jsme se 
umístit parkování do současného prvního nadzemního podla-
ží. V případě velké vody by tak nedošlo k poškození obchodů, 
služeb, nebo kanceláří, otevřených směrem k řece. Parkování 
také nebude ubírat prostor využitelný ke společenským akti-
vitám. Svah z parteru navíc vytvoří přímé napojení na koryto 
řeky, bez jakékoliv bariéry.
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Cestička v přímém doteku s řekou 
umožní procházejícím klidná za-
stavení s pohledem ztrácejícím se 
v hladině řeky, nebo třeba zastavení 
na molu s krmením pro vodní ptac-

tvo v ruce.

Vnitroblok v blízkosti řeky, který 
nasává alespoň trochu atmosféry 
pomocí vyhlídkového mola. Poroz-
hlédnout se, zavzpomínat a jít dál.

Parkování s  těsně doléhající zele-
ní zmírní přehřívání dlážděných 

ploch a dodá zeleň vnitrobloku.
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Dojít po Sokolovské do 
školy už nebude taková bo-
jovka. I tak je lepší mít mo-
bil v kapse a dávat pozor co 

se kolem děje.

Rande u řeky? nebo do-
šel dech?

„Sejdeme se na molu 
po škole“

1 : 300



163

214 m.n.m.

213 m.n.m.

212 m.n.m.

211 m.n.m.

210 m.n.m.

209 m.n.m.

výška
protipovodňové
ochrany
214,5 m.n.m.

Nakrmit kačeny, nebo 
si v  klidu vypít kávu 
u vody, kde ani ty auta 

neslyšíš.

Natáhnout se po obě-
dě v  trávě, nakoupit ve 
zdravé výživě, nebo po-
sedět s kamarádkou na 

kávě.

Je jedno, jakou cestu si 
člověk vybere, každá jej 

dovede k řece.
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PROJDI SE NA OSE
Pohledová osa na Hradisko, která v 

současnosti neexistuje. 
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Parkování, hektická doprava, asfaltové plochy a nekonečná 
změť aut. Všechno to tvoří nedůstojné prostranství před Kláš-
terem. Návštěvník tak místo dominanty pozoruje ruch kolem 
a čeká potenciální nebezpečí. Parkoviště v návrhu přesouváme 
mimo vstupní prostor Hradiska, aby místo opět získalo rys ho-
nosného vstupu, který přísluší rázu celé stavby. Pomocí lávky 
pak pocitově prodlužujeme pohledovou osu vznikající v sou-
časném stavu v  aleji před Hradiskem.
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V koncepci celého území hrálo velkou roli, kudy řeka Morava 
protéká. Břehy totiž z jedné strany tvarují historické odkazy 
Klášterního hradiska a minulého života, jenž obklopoval pů-
vodní klášter. Zatím co z druhé strany těsně přiléhá historické 
centrum s monumentem Katedrály svatého Václava. Tyto dva 
odlišné, ačkoliv velmi zásadní elementy zohledňujeme a pro-
pisujeme do samotné struktury nově budované podoby města 
a břehů řeky.
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Klidně mě podjeď, pře-
jdi, přeskoč.

Pohled na město z láv-
ky, jak kdybych byl řeka 

Morava..
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Materiálové řešení láv-
ky. Červená ocelová 
konstrukce s mřížovi-

nou.
Vyhlídkový tubus na 
řece se skrytým scho-
dištěm jen pro obsluhu.

Točité ocelové schodi-
ště oláštěné červenou 

mřížovinou.
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Výtahe ukrytý v červe-
ném tubusu z mřížovi-

ny.

Nahodile rozmístěné 
ocelové podpěry lávky.

Šířka lávky 3 metry.
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SEJDEME SE NA OSE
Místo současných kasáren, kde se po-
tkávají dvě historické pohledové osy 

na Hradisko a na katedrálu.
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Kasárny, nepropustná bariéra bránící řeku před městem. Roz-
lehlý areál, jehož vysoké zdi brání ve výhledu, nedovolují lidem 
projít a omezují plné využití břehu řeky. Návrhem část kasáren 
zachováváme, část přestavujeme a na zbývajícím území tvo-
říme novou zástavbu. .S úpravou kasáren by došlo k přesunu 
skladů a některých dalších funkcí do jiných oblastí města. V 
místě by zůstaly jen některé historické budovy a funkce, kte-
ré si současné prostory vyžadují (například administrativa). 
Nová zástavba by navíc pojmula vícero funkcí, přes občanské 
služby, po nové obytné bloky a služby.
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Nová zástavba bude přímo navazovat na řeku Moravu, v jejíž 
těsné blízkosti vznikne nejdůležitější úsek návrhu a to prostor-
né náměstí obklopené polyfunkčními budovami s novou gale-
rií. Náměstí se stane bodem, kde dojde k zakončení osy ubíha-
jící od Hradiska a osy směřující ke Katedrále. Plocha, na jejímž 
místě si člověk uvědomí dvě městské, historické dominanty. 
Náměstí obklopí řada budov různých funkcí a obsah tak, aby 
zajistily potřeby nové kolonie. Ústřední stavbou je galerie, 
umístěná kolmo k červené lávce. Zde by do budoucna mohlo 
vzniknout muzeum zabývající se řekou Moravou a historií s ní 
úzce spojenou, konferenční sály, koncertní sál apod. Galerie 
se stane patřičným ukončením ubíhající červené osy, kde sem 
veškeré cesty včetně promenády v Soutěsce dotknou přímo na 
břehu řeky.
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Napojení osy na hradis-
ko s náměstím.

Zelená osa propojující 
nejen dvě historické 
dominanty Olomouce, 
ale také obyvatele žijící  

v nové zástavbě.

Projdi se novou ulicí a 
buď ohromen historií.

Automatický sklopný 
mechanismus protipo-
vodňových zábran, kte-
rý je bránou a zároveň i 

ochranou náměst.
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Kašna jako vzpomín-
ka na povodně z roku 

1997.
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Cyklisto sesedni z kola.

„Nemáš náhodou opa-
lovací krém?“

1 : 300
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Není nad to, sednout 
si v  létě s  nanukem 
k  vodě, sledovat vlnky 
na hladině a  trávit čas 

s přáteli.

„Haló, chyťte si toho 
psa“

Skejťáci se tu večer 
schází a  předhání se 
před holkami, které 
s  červenými tvářemi, 
s nadšením pozorují je-

jich triky.
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ZDRAVÉ TĚLO, ZDRAVÝ DUCH
Prostor luk před Klášterním Hradis-

kem.



189



190



191



192

Park rozprostírající se před Klášterním hradiskem vychá-
zí z barokních koncepcí původních klášterních zahrad jak v 
Olomouci, tak např. v Kroměříži. Měly by doplnit další, stále 
vznikající zahrady soukromějšího charakteru v areálu armád-
ní nemocnice na Klášterním hradisku. Inspirací jsou původní, 
ostře rastrované parky. Historicky navrhovaný vodní prvek v 
průniku jednotlivých os nahradí veřejná prostranství určena 
k odpočinku a setkání. V létě bude možné do parku vjet mo-
bilními kavárnami, nebo zmrzlinárnami, čímž zahrady získají 
útulnější a přívětivější charakter, který podpoří jejich výletní 
atraktivitu a zároveň obslouží jejich návštěvníky. Historické 
atmosféry se tak budeme moci dotknout i bez návštěvy Kláš-
terního hradiska, třeba při výletu na kole, venčení psa, nebo 
pikniku v trávě.
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Jak již bylo zmíněno, současně se v areálu vojenské nemocnice 
a LDN nachází barokní konventní zahrady, které se nachází 
za Klášterem, směrem do Černovíra. Pacienti nemocnice a její 
návštěvníci tak mají možnost využít k menším procházkám 
třeba tato prostranství, případně rušné vnitřní nádvoří. Dále 
je za hradbou u LDN v plánu projekt na renovaci přilehlé dnes 
ne zcela využívané soukromé zahrady.
Navrhované území parku Ve zdravém těle, zdravý duch by 
mělo na tyto prostory navázat. Parkem, jehož inspirací jsou 
právě barokní zahrady se snažíme reagovat na areál Klášterní-
ho hradiska, jehož návštěvníkům, pacientům, nebo turistům 
chceme vytvořit veřejný prostor těsně přiléhající k objektům, 
avšak umožňující bezpečný pohyb zelenou krajinou. Rastr 
parku dodává parku členění, díky kterému člověk může střídat 
a měnit délku trasy. Cesty jej pomyslně vedou jak do krajiny, 
tak k řece, kde se schody postupně zanořují pod vodní hladi-
nu. Mobiliář, záhony trvalek a prostorné zelené loučky dávají 
lidem možnost výběru libovolné aktivity. Pacientům Kláštera 
pak poskytují území ne příliš vzdálené nemocnici avšak vhod-
né k ozdravným procházkám s rodinou a přáteli.



1941 : 2000



195

Stávající parkoviště s 
navýšenou kapacitou a 

upravenými povrchy.

,,na parkoviště k hra-
disku bude za chvíli od-

bočka doprava“

Za babi autobusem až 
před Hradisko.

V parku se dá nachodit 
velká spousta kroků v 
bezpečné vzdálenosti 
od nemocnice. Je ale 
taky důležité mít kde 
si odpočinout a nabrat 

síly.
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V parku se dá nachodit velká spousta kroků v bezpečné 
vzdálenosti od nemocnice. Je ale taky důležité mít kde 

si odpočinout a nabrat síly.
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VLNA
Ulice Na Letné u rodinné zástavby. 
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Povahu parku, který se nově bude nacházet v ulici Na Letné 
definuje protipovodňová stěna, která krom primární funkce 
– bariéry dynamickým tvarem získá další využití. Jednotlivá 
zákoutí budou plněna různými funkcemi a atrakcemi, jejichž 
přítomnost oživí břeh Moravy. Křivka vychází z povahy vymí-
lání a usazování stěn koryta řek. Průchodnost zajistí protipo-
vodňově zaopatřené otvory, jejichž zásluhou budou jednotlivé 
funkce lemující zeď navzájem v doteku.
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Protipovodňová ochrana, nyní formou betonových zdí, jejichž 
přítomnost násilně dělí dění v ulicích od koryta řeky, které se 
stává zarostlým, opuštěným a nevyužitým prostředím. Ne kaž-
dé místo nabízí možnost jak zeď schovat, nebo nahradit jiným 
opatřením jehož přítomnost běžný člověk na první pohled 
nezaznamená. I z obyčejné zdi však můžeme vytvořit místo 
s hravou, neotřelou náplní, jejíž zásluhou břeh ožije i během 
všedních dnů.
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Protipovodňová stěna, která má na první dobrou čistě ochrannou 
funkci, nemusí tvořit pouze bariéru. Může me ji využít pro tvorbu 

prostorů s různými charaktery, které budou lidi bavit.
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Mít možnost vybrat si, 
kudy se vydám.

,,Klidně si hraj, já tady 
budu relaxovat v trávě.“

,,Chodím tudy rád, 
kdykoliv se můžu roz-
hodnout přejít na dru-

hou stranu stěny.“

1 : 300
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Nahoru, dolů, doprava, doleva, vine se zeď. Můžeš jít nahoru, 
můžeš jít dolů. Můžeš na ni vylézt, zhoupnout se, pomalovat 
ji nebo se o ni opřít. Můžeš si k ní sednout s přítelem, dostat 
první pusu, nebo se za ni schovat před rozpáleným letním slu-
níčkem. Se psem projdi k řece, ať nevběhne pod auto, s ko-
lem zůstaň radši na cestě, ať nesrazíš děti na hřišti. Doprovází 
běžce brzy ráno, babičky si u ní dopřejí dopolední odpočinek, 
odpoledne se kolem ní honí děti a večer vymezuje parkování 
pro lidi vracející se z celodenní směny.
Svou přítomností doplňuje parky na protilehlých březích.

Svou temperamentností a barevností dává prostor pro toho, 
kdo si chce v klidu sednout do trávy, aniž by ho rušil křik dětí 
na hřišti. Dodává majestát plochám rozprostírajícím se kolem 
hradiska. Svými předem danými funkcemi ponouká obyvatele 
ke konkrétním aktivitám, pokud právě nemají chuť rozeběh-
nout se, natáhnout se, nebo spočinout v loukách, jejichž ná-
ruč druhý břeh otvírá. Jako dva světy v rovnováze komunikují 
navzájem dva břehy, kdy ve vzájemné harmonii nabízí svým 
návštěvníkům to nejlepší ze svých rozdílných povah.
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Ve stínu u stromu.

,,Příště uspořádáme pe-
tangový turnaj se všemi 

sousedy.“

každé období, jiné bar-
vy

trávit čas se svými maz-
líčky

,,šach, mat“
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,,šach, mat“

,, Skvělý nápad, domlu-
vit si schůzku takhle na 

čerstvém vzduchu“

Lezecká nebo protipo-
vodňová stěna?

,,Nejlépe se tu hraje na 
schovku.“

Občerstvit se.
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PÁREK

Prostor u řeky hned vedle základní 
školy Demlova.
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Sídliště Lazce, velké svou rozlohou a spletité pro své návštěvní-
ky. Kdo se tu poprvé ocitne, marně hledá záchytný bod, nebo 
přímou cestu k řece. Silnice míjí parkovací místa propletená 
ploty, hřišti, keři a zahrádkami. Základní členění člověk vycítí, 
ale orientaci by napomohlo přemístění a uspořádání některých 
veřejných prostor. Protáhnout osu z Polí v centru města, pře-
sunout některá parkoviště a vytvořit přesněji ohraničené plo-
chy, jejichž využití i přes přesun funkcí nabyde na variabilnější 
podobě. Člověk se už nebude muset bát, odkud zrovna vyjede 
auto, nebo kam se mu zrovna zaběhl pes. Nenarazí uprostřed 
cesty na plot, ani mu nevynadá ztracený cyklista.
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Val, jehož návrhem chráníme sídliště Lazce a zároveň nebrá-
níme přímému pohybu k řece v návrhu otevíráme k samotné 
hladině vody. Lépe řečeno k současnému pěšímu mostu, který 
se zde nachází. Protipovodňově zabezpečený podzemní prů-
chod bude ve svém nitru nabízet návštěvníkům oblasti bistro, 
nápojové okénko a sociální zařízení, aby pobyt v okolí a na 
přilehlé pláži byl co nejpříjemnější. Ze strany sídliště vytvoří 
útulnou, ohraničenou, volnou louku vhodnou třeba k míčo-
vým hrám, společenským aktivitám a dovádění dětí. V zimě 
pak útočiště pro sněhové dovádění a krátkou procházku k 
okýnku s teplými nápoji
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Malá pauza na občerst-
vení žádnému cyklisto-

vi neuškodí.

Pohodlně se dostat až 
k vodě, nebo si jen tak 

posedět v trávě.

Na chvilku tu sesedni 
z kola a koukni na ten 

arádní výhled.
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,,A tady půjdeme na-
horu, mají tady skvělé 

párky!“

Potkáme se na scho-
dech u starého mostu.

Dnešní procházka byla 
tak hezká, nezatančíme 

si tu na konec?

1 : 300
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Posedové schody využívají terén svahu směrem 
k řece. Doplňují funkci kiosku, stavby v proti-
povodňovém valu, a člověk si tak může své pití 
nebo jídlo užít na slunci, čerstvém vzduchu, u 

řeky.
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hlavou v přítomnosti,
nohama ve vodě

Setkání Černovíru s Lazci





Konečně živá a hravá Morava rozlévající se ve k tomu 
vymezených částech, měnící okolní prostředí v rozdílné 
charaktery doplněné o ... každodenní neokoukatelné pohledy 
na historické dominanty, žití v moderní zástavbě, adrenalinové 
skoky v zatopitelném skateparku, světová i ochotnická 
představení na plovoucím amfiteátru, večerní procházky podél 
třešňových alejí, počtení si ve stínu pod korunami stromů 
v parku, slunění na dece s pivem v ruce na štěrkové pláži či 
projížďky na kole po propletených cyklostezkách napříč všemi 
těmito místy. Dohromady tvoříme mnohé veselé i romantické 
příběhy plné radosti, smíchu, klidu a lásky.
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hlavou v přítomnosti,
nohama ve vodě
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hlavou v přítomnosti,
nohama ve vodě
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zeleň

Dotyk přírody vidíme v naší lokalitě, jako velmi důležitý. 
Příroda má v našem žití nezastupitelnou roli propisující se 
do každodenních procesů, kterých si v průběhu dnu ani 
nevšimneme. Neměli bychom ji nahrazovat pouze krajinou 
městskou, neboť ta nám sama o sobě neposkytuje takové 
benefity, jako je tomu s krajinou přirozenou, přinášející klid 
a ticho. Vůně listí, šumějící voda či barevná paleta stromů 
jsou důvody k úsměvu a radosti, je to přirozenost v každém 
z nás. Na místě plánovaného severního spoje pro odlehčení 
automobilové dopravy, který by narušil historickou osu na 
Hradisko, plánujeme doplnění zeleného prstence, propoujícího 
parky okolo centra, přes plochy okolo klášterní dominanty pro 
Hejčínské louky. Tím by se konečně propojil zelený okruh i na 
druhé straně Olomouce a lidé by mohli mít kus charakteristické 
přírody co by kamenem dohodili.
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rekreace

Dotyky lídí jsou důležitým prvkem celého návrhu, v našich 
případech jsme se soustředili na nové vznikající rekreační 
klín okolo Hejčínských luk, který jakoby přirozeně vede lidi od 
Černovíra až do centra města. Rekreace je jeden z důvodů 
zastavení, je to náplň žití a jednou za čas potřeba každého. Má 
v našich životech místo hned vedle přírody, se kterou se dokáže 
dokonale doplnit a vytvořit nezapomenutelný zážitek.
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město

Doteky města propisujeme do středové lokality velmi intenzivně, 
reagujeme tím na btový soubor v Lazcích, kde žije okolo pěti 
tisíc obyvatel na poměrně malé ploše oproti celému Černovíru, 
kde činí počet stálých obyvatel asi tisíc. Na místě nynějšího, 
poměrně nefunkčího areálu, zabýrajícího velkou plochu přímo 
u řeky s ještě větším potenciálem k využití, tedy vzniká nová 
zástavba prostoupená zelení a odkazem na historii města.





stávající stav

Naši lokalitu rozkládající se od Klášterního Hradiska 
směrem přes Černovír po černovírský most a na druhé 
straně přes sídliště Lazce až k lávce na druhý břeh provází 
několik problémů, na které jsme se  při návrhu zaměřili. 
Jedním z hlavních byla nepřístupnost břehů Moravy, tedy 
zamezení dotyku lidí s vodou a navázání vztahu k ní. Dalším 
zádrhelem bylo stávající řešení protipovodňového opatření 
řešeného zídkou, která tvořila nejen vizuální bariéru. S tím 
souvisí i to, že se domy, zahrádky či jiná prostředí obklopující 
břehy odvracely zády k řece a lidé dělaly v důsledku toho 
samozřejmě to samé. Široké prostory mezi řekou a zdí se 
staly neprostupnou, zanedbanou a nebezpečnou zónou, kde 
člověk nechce trávit svůj volný čas. Vnímáme tyto potíže a v 
návrhu se je posnažíme změnit a obrátit v dobré.





celková situace

Středová část řešeného území, spojnice mezi jihem a 
severem, pevné nitro snoubící základní charaktery z obou 
oblastí, tedy pulsujícího města i volné živoucí krajiny. Hlavou 
v přítomnosti, nohama ve vodě. Místo, kde se popisují doteky 
života, lidí, města a krajiny, doplněny o historii, duchovno, 
rekreaci a poznání. Vzniká nová urbanistická struktura na 
motivy moderních principů, s odkazem na řeku minulou i 
stávající dominantu Klášterního Hradiska. To se propisuje i 
do struktury říčního parku, který svým prostředím připomíná 
podmáčené prostory vod okolo Olomouce, stejně jako 
je tomu na sousedící štěrkové pláži. Voda vstupuje i do 
přetvořené návsi s amfiteátrem v Černovíře, kde se obnovuje 
život a kultura nejen pro místní obyvatele, ale také celé 
Lazce a nově vzniklé obytné soubory. Celý návrh podtrhuje 
protipovodňové opatření, které se stává jeho součástí a od 
začátku jej pomáhá tvořit. Vzniklé struktury ať už krajinné či 
městské v sobě nesou doteky povodní, tak výrazné v naší 
lokalitě. Nemusíme se už bát, ze by přišla další a odnesla 
kus našeho života, naopak, naučme se s řekou žít, dovolme 
ji dotýkat se našich příběhů a v případě povodně ji s klidem v 
duši pozorujme, jak živelně prochází městem, rozlévá se, kde 
má prostor a zatápí pouze místa tomu určená.
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a

c
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d

protipovodňová opatření

Val
Je konstrukce protipovodňové hráze ukryta v 

plynulém terénním násypu. 
Val používáme převážně v místech, kde je více 
prostoru, dává možnosti k velké škále aktivit a 

svou úpravou doplnit městskou strukturu.

Hráz
Je uměle vytvořená překážka, která má za úkol 
odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku. V průřezu 
má tvar lichoběžníku. Podle dimenze může 
být hráz zpevněna vnitřní konstrukcí. V našem 
návrhu ji používáme především v místech, kde 
není prostor pro větší terénní úpravy.

Stěna v domě
Protipovodňová stěna je součástí konstrukce 
domu. 
Tento princip využíváme především v místech, kde 
nevadí případné zaplavení okolí stavby.

Stěna
Jedná se o pevnou konstrukci z železobetonu 
či jiného vyztuženého materiálu, která je svými 
základy pevně ukotvena v zemině.
V našem návrhu umísťujeme konstrukci zdi 
především do míst, kde není prostor pro žádné 
terénní úpravy. 
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Schody

Molo

Pláž

Balvany

Plošina

Podium

Brod
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přístup k vodě
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Ostrov

Záliv

Rozliv
,

Mrtvé rameno

Meandrování

Rozšíření toku

Vedlejší rameno

Obnova slepých ramen

a

c

e

g h

b
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f

úpravy koryta
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kde se se mnou zastavíte

zátoka divů

spolu u vody

nadechni se

otevři oči

happy kiddo

vydechni si
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Dotek historie a přírody. Inspirace minulostí, kdy 
se řeka pomocí přirozených procesů vlnila a vy-
tvářela meandrující tok přímo v nitru městské 
struktury, přičemž ji lidé uměli efektivně využít. 
Navracím tedy v daném místě onen meandr, 
čímž mi pomocí přirozených procesů vymývání 
a nanášení vzniknou štěrkové pláže, lavice, tak 
typické pro lokalitu pomoraví.
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Ve spodní části lokality na-
jdeme největší štěrkové plá-
že v okolí, které budou v létě 
sloužit k osvěžení, naopak v 
zimě k čím dál více oblíbené-
mu otužování.

V horní třetině lokality jsou 
vymezena místa pro nasa-
zení stromů snášející vlhké 
prostředí, jako je vrba, po-
skytující stinné zázemí. Tato 
útočiště by se mohla časem 
rozšířit  o náletovou zeleň.

Zhruba v prostřed lokality 
najdeme více rovinatý terén, 
kde předpokládám zvýšenou 
sportovní volnočasovou akti-
vitu v podobě venkovních ho-
din jógy nebo dětských her či 
pejskařů s frisbee.

Na vrcholu protipovodňo-
vého valu vede cyklostezka, 
okolo které se sportovec 
může zastavit, vydechnout 
pod stromem a občertsvit se 
v nedalekém hladovém okně.
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HAPPY KIDDO

Místo plné úsměvů a radosti, pohybu a 
energie. Lazecké sídliště formuje specificky 
tvarované prostory, bohužel v současnosti 
ne plně využívající potenciálu řeky. V tomto 
místě vzniká herní prostor pro malé i velké, v 
půli dělen protipovodňovou hrází, která od 
strany řeky vytváří zatopitelný skatepark, 
připomínající mrtvé rameno řeky. Od strany 
domu potom schované dětské hřiště vrostlé 
do zelené bezpečné bariéry.
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Místo plné úsměvů a radosti, pohybu a 
energie. Lazecké sídliště formuje specificky 
tvarované prostory, bohužel v současnosti 
ne plně využívající potenciálu řeky. V tomto 
místě vzniká herní prostor pro malé i velké, v 
půli dělen protipovodňovou hrází, která od 
strany řeky vytváří zatopitelný skatepark, 
připomínající mrtvé rameno řeky. Od strany 
domu potom schované dětské hřiště vrostlé 
do zelené bezpečné bariéry.







Nově navržená protipovodňová hráz se oproti stávající 
posouvá směrem blíže k sídlišti Lazcí. Nynější hráz jsme 
zachovali, čímž vznikl prostor mezi nimi. Do něj jsme navrhli 
skatepark, který svým tvarem připomíná mrtvé rameno 
řeky (viz. analytická část). Díky zachování nižšího valu je 
skatepark chráněn během běžných jarních povodní a jeho 
funkce není narušena. Pokud přijde povodeň větší, skatepark 
se zalije a dovolí řece se více rozlít a zpomalit tak její tok.



V současnosti má hráz pouze jednu funkci. V našem 
návrhu se jí snažíme co nejvíce využít. Ve vzniklé prohlubni 
navrhujeme skatepark a na směrem k sídlišti dětské hřiště. 
Hřiště pracuje s hrází jako s jejím komponentem, využívá ho 
pro umisťování různých prvků a vytváří místa pro rozmanité  
hry.





Volná část valu může být 
využívána  v létě i zimě.

Malá horolezecká stěna je 
součástí hráze.

Bubliny - některé vystupují nad zem 
a některé jsou zapuštěné do země. 
Místa na posezení, schování se nebo  
jako trampolína.

V návaznosti na stromy, 
které poskytují místo 
ve stínu, jsou na hrázi 
umístěné dřevenné prvky 
připomínající kmeny.

Nechybí ani prvky, které nalezneme 
na běžném hřišti (pískoviště, 
skluzavka, lanové prolízačky).









Součástí parku jsou 
klasické prohlubně na 
skejtování.

Je zda řady prvků, které jsou určené 
jak pro začátečníky, tak i pokročilé.

Okruh kolem rovné plochy protíná 
vrstevnice, což znamená, že jízda 
po něm není monotónní a střídají 
se části z kopce a do kopce.
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ŘEZ A

Po vršku hráze vede nová 
asfaltová cyklostezka, 
určená spíše pro rychlejší 
cesty.
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ŘEZ A

U vody vede klidnější cesta 
určená spíše na pomalé 
procházky.



OTEVŘI OČI

Dominanta Klášterního Hradiska vepisující 
se symbolem po celé ose od vyhlídky v 
parku po vyhlídku pramenící do zeleného 
klínu. Brána, kmeny stromů, zelené koruny. 
Vykonzolovaná osa podsypaná balvany, 
které symbolicky vedou k dominantě.
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V návrhu pracujeme s osou propojující Hejčínské louky a 
Klášterní Hradisko. Doplňujeme zelený prstenec města 
parkem na ose a parkem na druhém břehu (viz. Nadechni se). Na 
celé délce osy jsou komponovány prvky tak, aby dovolovali 
pohled na Hradisko a vedli k nás němu.



Vyhlídka nás vede k Hradisku ze dvou úhlů pohledu. Pokud 
stojíme na ní, jsme exponovaní jako na vrcholu hory, a 
plošina pod našima nohama vede naše oči. To pak doplňuje 
brod z kamenu, který vede do parku na druhém břehu.   
Druhá možnost se nám nabízí, když jsme pod vyhlídkou 
schovaní jako v jeskyní. Náš pohled vedou kameny směrem 
k brodu, doplněné o plošinu nad naší hlavou.



Pohled na Klášterní 
Hradisko rámují dva stromy.

Rampa na hráz postupně 
odkrývá pohled.



Brod spojuje místo s Říčním 
parkem (viz. Nadechni se) a 
dál směřuje na Klášterní 
Hradisko
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ŘEZ A

Balvany pod vyhlídkou 
nabízí prostor na odpočinek 
s výhledem na Hradisko.



214 m.n.m.

212 m.n.m.

213 m.n.m.

210 m.n.m.

209 m.n.m.

211 m.n.m.

výška
protipovodňové
ochrany
214,5 m.n.m.

ŘEZ A

Brod spojuje místo s Říčním 
parkem (viz. Nadechni se) a 
dál směřuje na Klášterní 
Hradisko

U vody vede klidnější cesta 
určená spíše na pomalé 
procházky.







SPOLU U VODY

Nové bytové soubory, prostupnost zelení, 
historickou stopou a v přímém dotyku s 
řekou. Struktura formovaná prioritními prvky 
celé oblasti. Možnost nadechnout se, 
schovat se ve stínu, zastavit se. Nemuset 
chodit daleko pro kousek klidu. Zelené 
korálky provází celou oblastí podél historic-
kého odkazu bočního ramene pramenícího 
do zeleného klínu navazující na osu ke 
Klášternímu Hradisku.
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V minulosti vedlo napříč územím vedlejší rameno řeky 
Moravy. Tato skutečnost může vést k obavám, že při další 
povodni si řeka znovu najde cestu do starého koryta. Pro 
připomenutí historie jsme s touto linií pracovali v návrhu.



Územní se nachází v rozmanité struktuře, navazuje 
na městskou strukturu Lazců na jihu, historický odkaz 
Klášterního Hradiska a vesnickou strukturu na východě a 
přírodu Hejčínských luk na západě.



V současnosti se zde nachází starý průmyslový areál s 
různorodým využitím a do okolní zástavby příliš nezapadá. 
Území jsme přidělili novou funkci bydlení, které má dvě 
formy. V návaznosti na sídliště na jihu vznikají nové bytové 
domy. Na severu jsou doplněny rodinnými domy.



Návrh jsme rozdělili do dvou etap. V první vznikne 
protipovodňová stěna a směrem k vodě se navrší hlínou. Díky 
tomu není protipovodňové opatření vázáno na přestavbu 
areálu. V druhé fázi už vznikají domy, které přistaví ke zdi. 





V návaznosti na okolní 
zástavbu jsou v území jak 
rodinné, tak i bytové domy 
různé výšky.

Posedové schody ve stínu 
stromů nabízí místo klidu 
blízko domova.

Území protíná pěší cesta, na 
kterou se po zelé její délce 
navazují korálky zeleně.
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Na protipovodňovou stěnu 
navazují garáže.

Posedové schody ve stínu 
stromů nabízí místo klidu 
blízko domova.

Pevná cesta blízko vody 
umožňuje rychlejší pohyb 
a navazuje na cyklostezku.
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Nová zástavba navazuje 
na protipovodňovou zeď a 
nabízí výhled na řeku a park 
na druhém břehu.

U vody vede klidnější cesta 
určená spíše na pomalé 
procházky.
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Jedním z hlavních důvodů, proč na tomto místě 
v mém návrhu vzniká park je ten, že svou polo-
hou dotvoří takzvaný parkový prstenec města.
Naváže na park pod Dómem a další nově zvnika-
jící park. Tento okruh se snažíme pojit ve všech 
návrzích, ovšem tímto místem, by měla vést plá-
novaná automobilová propojka, která by tomuto 
záměru bránila. Jestliže by vznikla, nepodařilo 
by se propojit městské parky s volnou přírodou 
černovírského lesa s návazností na Litovelské 
pomoraví. 
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Forma parku je velmi specifická právě skrze oko-
lí, které zde najdeme. Vytváří propojku mezi měs-
tem a divokou krajinou za ním. Obsahuje tedy jak 
prvky městského parku, tedy mobiliářové prvky 
či střižený trávník, ovšem v kombinaci s divokou 
řekou, nekontrolovanými nálety a mědvědím 
česnekem pod korunami stromů. Tvoří pro mě 
jakousi městskou divočinu, která nabídne každé-
mu, ať už z Lazcí, Černovíra či potulnému turis-
tovi právě to, co potřebuje, i když neví, co vlastně 
hledá. 
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Takzvaný stromový pás v 
zadní části parku od zahrad 
je zázemím všelijaké zvěře, 
stinného útočiště pro ná-
vštěvníky, kmenového sla-
lomu pro děti a pro babičky 
bujného porostu medvědího 
česneku.

Podél cest na nezatopitelné 
straně parku najdeme přeru-
šovanou třešňovou alej, která  
svou tradicí, krásnými květy 
a hlavně svými plody rozzáří 
úsměv snad každému ná-
vštěvníku.

Na obou stranách parku na-
jdeme místa vymezená pro 
náletovou zeleň, tato místa 
se nebudou pravidelně sekat 
ani jinak udržovat. Nálety se 
zachytí a časem vytvoří di-
voký úsek na jinak nízkém 
porostu.
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Mimo tato místa je ale 
park pokryt trávníkem 
lučním, který je sečený 
pouze párkrát za rok. To 
podpoří výskyt hmyzu a 
biodiverzitu lokality.

Ostatní části jsou ovšem 
zarostlé rostlinami okrajů 
vod, typickými ostřicemi 
či kosatci, které člověku 
nedovolí poničit zvířecí 
obydlí.

Podél cest na nezatopitel-
né straně parku je trávník 
sekaný. Zpříjemní to po-
byt návštěvníkům, hlavně 
bosím dětem, a usnadní 
sběr třešní z alejí.

Část břehů okolo řeky, 
převážně tam, kde je to 
podporováno přirozený-
mi procesy toku, je vymy-
tá a umožňuje tak přímý 
dotyk s vodou.
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Vchod, tedy brána do parku a první dotyk, který s 
ním člověk bude mít, vede přes brod. Je to přímý 
dotyk vody, který je stejně jako ona samotná ne-
stálý a pomíjivý. Není to samozřejmě jediná mož-
ná cesta, ovšem navazuje na historickou stopu 
osy na Kláštěrní Hradisko, které se nám otevře 
při vystoupání na vrchol.

Cesty, které budou provádět návštěvníka parkem 
nejsou vůbez závazné, slouží spíš jako záchytné 
linie, provádějící krajinou v případě děště, mlhy 
či jiného neduhu, doplňujícího atmosféru celé 
uměle vytvořené kopcovité krajiny. Většinou jde 
o štěrkem podsypané cesticky, či v blízkosti vody 
o kovové rošty, které udrží pevnou půdu pod no-
hama a bezpečný průchod.



311



312

Typologie balvanů spočívá v umisťování nadměr-
ně velkých posedavých kamenů do prostorů zá-
tok skoro v přímém doteku s vodou. Terén parku 
se přirozeně vlní a vznikají tedy jakési výběžky, do 
kterých se občas vleje voda z řeky. Právě v těchto 
zátokách má člověk možnost usednout na balva-
ny, psychicky i fyzicky se dotknou řeky a naladit 
se na její klidnou vlnu.

V říčním parku najdeme několik různých cha-
rakterů a nálad, které vytváří samotná struktura 
protipovodňového valu. V mých očích vidí člověk 
krajinu jinak, když se pohybuje u vody, na hřebeni 
kopce či u lesa, kryt od města z obou stran. Pro 
tyto tři okamžiky jsem vybrala přírodě blízké ty-
pologie, které uplatňuji v parku pro zabydlení a 
zpřístupnění prostoru člověku, ať už si vybere být 
sám, nebo se svými blízkými.
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Na hřebeni valu ve výšce mezi pěti až šesti metry 
nad obvyknou hladinou řeky, umisťuji typoplogii 
hnízda. Ta člověku dovolí schovat se, i když je na 
samém vrcholu, kde bychom čekali, že půjdeme 
nejvíce vidět. Je to místo, odkud vidíte, jak se 
řeka chová, jak se mění prostředí celého parku 
a kde si nejvíce všimnete nádherné dominanty 
Klášterního Hradiska za vašimi zády. Je to zasta-
vení na cestě, vyhlídka a posezení.
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Typologie posedu nám obvykle slouží k rozhle-
du na polích, která obklopují Olomouc, tady se to 
může zdát zbytečné, jelikož je zaklíněný mezi val 
a lesnatý pás, obklopený třešňovou alejí. Vtip je 
ale v tom, že když na něj vylezete, otevře se po-
zorovateli, díky jeho výšce korun stromů, široký 
rozhled přes celý park, až po rameno řeky s mož-
ností dotknout se města za ní.
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Nové společné kulturní a oddechové 
centrum Černovíra a Lazec. Řeka Morava se 
znovu hlásí o slovo v dění na návsi. Vy 
přejdete do jejího světa branou, ona se k vám 
domů nedostane. Pociťte závan letních 
večerů při vodě, ozvěny koncertů a 
vystoupení v netradičním prostředí zátoky, 
potkejte sousedy na trhu. Zářící maják vám 
ukáže směr plavby.

ZÁTOKA DIVŮ
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Náves jako ústřední 
veřejný prostor 

Černovíru i nadvazují-
cích částí Lazec na 
druhé straně řeky

Amfiteáter na vodě  
pro konání veřejných 

setkání, kulturních akcí 
a promítání letního 

kina

Multifunkční maják 
zátoky

Rozšíření koryta řeky 
Moravy

Protipovodňová 
opatření ve formě zdi 
zaříznuté do svahů a 
prostupné části, která 

tvoří bránu do zátoky a 
propojuje Černovír        

s řekou

Zvlněný park chrání 
před povodněmi a 

poskytuje výhled na 
řeku a relax v prostředí 

zeleně
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Jak navrátit lidem prostor pro setkání s řekou?

Místo, kde se dnes náves Černovíru otevírá do zatravněné 
plochy s několika stromy bylo v minulosti korytem a zápla-
vovým územím řeky. Morava zasahovala do srdce Černovíru, 
vytvářela ramena a zátoky kolem vesnice, měla svůj prostor. 
Vysušením území a postavením hráze se lidé chránili              
před povodněmi, ale zároveň si vytvořili od řeky velký odstup. 
Toto místo je styčným bodem Černovíru, Lazec a Moravy             
a těžištěm veřejných funkcí. Jejich spojení chceme posílit           
a vytvořit nové centrum místního veřejného dění, kultury              
a oddechu pro severní část Olomouce. Tvoříme místo, které 
navrací řeku do života Černovíru, poskytuje jí prostor a bezpečí 
lidem za protipovodňovou ochranou, přináší nové zážitky            
v Zátoce divů.

Jakou historickou paměť a hodnotu má toto místo?

Osada Černovír byla vždy spjatá s řekou Moravou a přecho-
dem cez ní. Morava po staletí ovlyvňovala život vesnice. Řeka 
měnila krajinu, utvářela prostředí lidí, byla zdrojem obživy             
i hrozbou v podobě pravidelných záplav. Svět souše a svět řeky 
se vzájemně prolínaly. Tento vztah zanikl po regulaci řeky           
a Černovír ztratil svůj charakter vesnice na vodě. Černovír            
a Lazce byly spojeny mosty a brody na místech, kde byly 
vesnice k sebe nejblíž a kde se dala řeka překonat nejsnadněji. 
Dnešní Černovírský most leží na okraji těchto městských částí 
a propojení v centrální části, kde se koncentrují funkce, chybí. 
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Součástí opatření zmírňujících 
důsledky povodní je i rozšíření koryta 
řeky Moravy. Širší záplavová oblast 
umožní lepší zadržení vody, čím se 
víc ochrání úseky řeky níž po proudu. 
Utvořením zátoky navazujeme         
na historický charakter řeky na 
tomto území. 

Mělčí voda v okrajových částech 
vybízí ke koupání, rybolovu, vodáctví 
a jiným vodním sportům. Díky 
výhledu z okolitých vyvýšených míst 
je možné i uspořádání soutěží               
s diváky. 

Původní linie hráze se posouvá dál      
k srdci Černovíru a k návsi, čím se 
otevírá prostor řeky obyvatelům. 

Terénní zásahy rozširující koryto řeky 
poskytnou materiál pro doplnění 
hrází násypy, čím se hráze skryjí    
pod zvlněným terénem. Tyto svahy 
utváří charakter zátoky, slouží jako 
veřejný park, poskytují výhled            
na řeku a v zimě místo pro 
sánkování. 

V severní části, tam, kde je koryto 
řeky nejužší,  překlenuje řeku nová 
lávka pro pěší a cyklisti, čím se 
propojuje Černovír s Lazci.
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Na místě zatravněné plochy se 
zjavuje v nově vzniklé zátoce 
amfiteátr ve tvaru půlkruhu                    
s výhledem na řeku. Kulturní stánek 
pod holým nebem využívá jedineč-
nou polohu na vodě, obklopen 
parkem, s návazností na přilehlé 
náměstí s tržnicí a občerstvením. 
Vzniká multifunkční dějiště               
pro konání koncertů, divadelních her, 
oper a jiných kulturních a veřených 
událostí. Program doplňuje letní 
kino.   

Podium amfiteátru vytváří most 
spojujúcí oba břehy zátoky. Je pevně 
uložené v terénu, ale zdánlivě se 
vznáší nad třpytící se hladinou. 

Jeviště je umístněno v jedné ose         
s majákem a je uspůsobeno              
pro dočasné nainstalování 
promítacího plátna, kulis a jiných 
potrěbných konstrukcí. Tyto mohou 
být uskladněny v servisních prosto-
rech pod vyvýšenou částí hlediska, 
přístupné z návsi. Tam se nachází      
i technické zázemí a toalety.                 
V případě konání větších akcí je 
možnost umístnění dočasných 
tribun v předprostoru amfiteátru. 

Pro fungování letního kina je zásadní 
maják, z jeho patra se obraz promítá 
na plátno na jevišti.

Protipovodňová zeď se vynáří z terénu při návsi a navazuje na 
speciální protipovodňovou bránu. 

Předěl mezi světem řeky a světem souše představuje brána, 
která slouží nejen jako architektonický prvek, ale taky jako 
dočasná protipovodňová ochrana. 

Systém 13 automaticky se vyklápějcích bariér umožňuje 
prostupnost, průhlednost a snadný přístup k řece a amfiteátru.
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V jižní části Černovíru se ulice              
U Stavu rozšiřuje a tvoří náves se 
zelení uprostřed. Dostavěním proluk 
a vymezením zbylé části fasádou      
a branou amfiteátru utváříme 
kompaktní městský veřejný prostor, 
kterému dominuje prostupný objekt 
“majáku” na jižní straně.

Spodní část návsi, která navazuje     
na zátoku, proměňujeme v náměstí 
přispůsobené chodcům a cyklistům. 
Dva proudy automobilové dopravy 
slučujeme do jednoho, čím se 
věřejný prostor scelí a vozovka je 
sdílená s chodci a cyklisty. Vzniká 
místo pro setkání, konání trhů              
a veřejných akcí.
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Stěny majáku jsou 
pokryty poloprůsvitný-
mi polykarbonátovými 

panely, které chrání 
vnitřní prostor tržnice 
před poveternostnými 

vplyvy

Střecha majáku je 
pokryta extenzivní 

zelenou střechou, čím 
přispívá k přiznivejšímu 

mikroklimatu

Boční stěny je možné 
sklopit pomocí 

navíjecího mechanis-
mu. V případě silného 

větru se schránka 
majáku automaticky 

uzavře

Sklopitelné boční 
strany jsou výhodou 

počas horkých letních 
dní, kdy je umožněno 

proudění vzduchu skrz 
objekt

V servisním patře 
majáku je umístněna 
promítací kabina pro 
účely letního kina v 

amfiteátru 

Uvnitř majáku je umělé osvětlení, 
které osvětluje bezprostřední okolí a 

vytváří bezpečné prostředí i v noci

Přízemí majáku je zcela otevřené, 
prostupné a bezbariérové, 

umožňující přechod ze všech stran

Maják slouží hlavně pro pořádání 
trhů a veřejných akcí, vyžadujících 

krytou plochu

Sklopením bočních 
stěn majáku je možné 
rozšířit krytou plochu 

tržnice

Kostrou majáku je 
jednoduchá dřevěná 

konstrukce
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213 m.n.m.

211 m.n.m.

209 m.n.m.

výška
protipovodňové
ochrany
215 m.n.m.

ŘEZ A

A

B

Cestička podél 
několika rozkvetlých 

třešní, 
romantická 

procházka vedoucí k 
brodu do meditační-

ho parku

Ulice s obousměrným 
provozem vozidel 
uspůsobena pro 
chodce a cyklisty        
- bez výškových 

bariér

Pochozí plocha návsi 
z kamenného mlatu 

umožňující vsakování 
vody

Posedové schody 
amfiteátru ze 

žulových bloků se 
snadným přístupem k 

vodě

Využití štěrkových 
břehů s kameny a 

mělké vody pro 
rekreaci

Jeviště je koncipová-
no jako multifuknční 

prostor, kde je možné 
vystavět dočasný 

stage, kulisy divadla 
nebo plátno letního 

kina

Předprostor 
amfiteátru je dlážděn 

žulovými kostkami 
spůsobem 

umožnující vsakování 
vody

Prostor pod majákem 
sloužící jako tržnice 

pokrytý žulovou 
dlažbou

Rozšíření koryta řeky 
umožňuje větší 

využití této části 
Moravy pro koupání, 
vodáctví a jiné vodní 

sporty

Brána zátoky 
ukrývajúci automatic-

ký sklopný 
mechanismus 

protipovodňových 
zábran
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Stezka vedoucí z 
návsi k nové lávce 

přes Moravu do 
Lazec

Technické a provozní 
zázemí amfiteátru se 

zelenou pochozí 
střechou

Překrytá část zátoky 
poskytuje úkryt 

rybám i jiným vodním 
živočichům

Na zemině přisypané 
ke hrázi vzniká 
zvlněný park se 
stínem stromů a 

svahmi k sánkování

Stezka vinoucí se 
podél zátoky určená 
chodcům i cyklistům 

z ploché kamenné 
dlažby nepravidelné-

ho tvaru 

Jeviště amfiteátru 
překlenuje zátoku ve 

formě desky 
vznášející se nad 

vodou

Vyvýšené sezení 
amfiteátru ze 

žulových bloků s 
výhledem na dění na 
jevišti i celou zátoku

Hráz je ukrytá pod 
nejvyšší částí kopce, 

terén se svažuje 
mírně a nepředstavu-

je bariéru pohybu

Sezení blíž k jevišti se 
snadným přístupem k 

vodě

Stupně k sezení 
usazeny ve svahu pro 
relaxaci s výhledem
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návrat do 
budoucnosti

Od Černovírského mostu po Chomoutovské jezero





Hustá městská struktura se pomalu rozvolňuje… Domy se 
rozestupují a my se ocitáme na na okraji rozlehlého pole. 
Mohlo by se zdát, že zde město končí, ale je to právě naopak.. 
Zde Olomouc začíná. 

Olomouc byla, stejně jako spousta dalších historických 
měst, definována právě díky okolním přírodním podmínkám. 
Příroda vznik měst přímo formovala a také stále formuje. 
Pro Olomouc je srdcem města řeka Morava a tělem lužní 
úrodná krajina. Tyto dvě hlavní přírodní podmínky spolu s 
dalšími faktory po staletí Olomouc postupně formovaly až 
do podoby dnešní. Do určitého období dějin se tvorba města 
vyvíjela v souladu s přírodou, kdy tyto dva celky fungovaly 
jako rovnocenní partneři. V určitém bodu však jedno rameno 
vah začalo postupně převažovat a přirozený charakter krajiny 
začal člověk postupně měnit a upravovat. 

Ono zmiňované pole nebylo vždy polem. Okolí bylo dříve 
obklopeno stromy a lužní krajinou nasycenou vodou, která 
překypovala životem. Dnešní krajina už tu původní ani zdaleka 
nepřipomíná. Dříve úrodná lužní krajina je dnes změněna na 
rozsáhlá mnoho hektarová pole náchylná k větrné a vodní 
erozi a bez potřebných živin a úkrytu pro živočichy, kteří 
intenzivně zemědělsky využívané území postupně opouští. 
Půda je v dnešní době možná ještě úrodná, pokud se ovšem 
dnešní zemědělské způsoby nezmění, dlouho už nebude…
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agroviltaika

Jedním z moderních způsobů zemědělského pěstování je 
agrovoltaika. Tento princip umožňuje vzájemnou symbiózu 
moderních technologií a tradičního pěstování. Speciální 
fotovoltaické panely poskytují rostlinám pěstovaným pod 
nimi dostatek světla pro fotosyntézu, zároveň pohlcují 
přebytečné paprsky a zabraňují tak nadměrnému odpařování 
vody a snižují extrémní teploty v letních měsících. Rostliny 
díky tomu využijí menší množství vody než tradiční pěstování. 
Jako bonus produkují solární panely také udržitelnou energii. 
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aquaponie

Dalším z využitých moderních principů zemědělství je 
aquaponie. Způsob pěstování využívá přirozených procesů 
rybího společenstva, a tím je jejich vylučování. Vylučovaná 
látka podstatná pro aquaponii je amoniak, ten je díky 
nutrifikačním bakteriím přítomným ve filtračním procesu 
přeměňován na soli dusičnany, které slouží jako základní 
výživový prvek pro rostliny. Ty jsou vyživovány přefiltrovanou 
vodou, která je postupně vrácena zpět do prostředí k rybímu 
společenstvu. Zmíněný koloběh se následně opět opakuje.
  
Existují principy, kdy jsou ryby chovány v nádržích v 
bezprostřední blízkosti pěstovaných rostlin, náš návrh ovšem 
počítá s chovem ryb v tradičních exteriérových rybnících za 
přijatelnějších podmínek. Voda je následně přečerpávaná do 
skleníků, kde jsou pomocí ní vyživovány rostliny, následně je 
voda vracena zpět do rybníku. 

Princip vyžaduje méně vody než tradiční zemědělství, 
zároveň se jedná o vysoce efektivní způsob zemědělství za 
využití minima místa a bez potřeby chemických látek.
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hydroponie

Hydroponie je vesměs podobný princip jako aquaponie, 
využíván je ovšem již připravený roztok s doplněnými 
potřebnými živinami pro rostliny pěstované v roztoku. Není 
proto potřeba přímý vodní zdroj s rybím společenstvím. 
Výhody pěstování však zůstávají, tím je menší spotřeba 
vody, netřeba chemické hnojení a minimum využitého místa 
a celkově rychlejší růst rostlin. 

Hydroponii i aquaponii je možné provozovat exteriérově 
i interiérově. Náš návrh počítá s exteriérovou vertikální 
hydroponií a interiérovou aquaponií centralizovanou v 
lokálních sklenících v bezprostřední blízkosti přirozených 
vodních zdrojů.







Edukační pavilon hydroponického 
pěstování zeleniny a pokojových rostlin,
fungující na principu energeticky sobě-

stačného objektu.
 

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
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Jednou z hlavních funkcí pavilonu je pěstování 
zeleniny, ovoce a  okrasných květin. Rostliny jsou 
umístěny v různých úrovních objektu, dle jejich potře-
by světla a tepla. V každém patře se nachází klasické 
plošné záhony v kombinaci s vertikálním systémem 
pěstování. V nejnižším patře se také nachází 
místnost pro zpracování a skladování vypěstova-
ných plodin. Vše, co je zde vyprodukováno, tak může 
putovat do místních domácností, třeba ve formě 
velmi rozšířených bedýnek, na lokální trhy nebo se 
jimi mohou občerstvit návštevníci pavilonu.     

PĚSTOVÁNÍ
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Jednou z hlavních funkcí pavilonu je pěstování 
zeleniny, ovoce a  okrasných květin. Rostliny jsou 
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místnost pro zpracování a skladování vypěstova-
ných plodin. Vše, co je zde vyprodukováno, tak může 
putovat do místních domácností, třeba ve formě 
velmi rozšířených bedýnek, na lokální trhy nebo se 
jimi mohou občerstvit návštevníci pavilonu.     

PĚSTOVÁNÍ

Systém vertikálního pěstování rostlin ve vodě, která 
je obohacena o potřebné živiny. Jeho výhodou je 
úspora místa a množství vody, rychlejší růst rostlin,  
šetrnost ke krajině a půdě. Lze jej umístit jak do 
interiéru tak i exteriéru, a proto je možné pěstovat 
plodiny v jakémkoliv ročním období. Princip je 
založen na cirkulárním oběhu roztoku, který je 
pomocí čerpadel rozváděn potrubím, ve kterém se 
nachází pěstované rostliny. Znečištěný roztok se 
poté vrací od rostlin zpět a je přečištěn přes kořeno-
vou čističku. Pavilon disponuje vlastními nádržemi 
na sběr dešťové vody, v případně vyčerpání zásob je 
zde možnost čerpat vodu z přilehlého meandru řeky 
Moravy.     

HYDROPONIE



Tvar a konstrukce pavilonu je uzpůsobena ke  sběru 
dešťové vody, která je svedena pomocé potrubí  do 
zadržovacích nádrží. Tato voda je poté použita pro 
tvorbu roztoku použitého k hydroponickému pěsto-
vání a také k zalévání plošných  záhonů, které se 
nachází ve všech úrovních objektu. V případně vyčer-
pání zásob je zde možnost čerpat vodu z přilehlého 
meandru řeky Moravy.         

SBĚR VODY
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Tvar a konstrukce pavilonu je uzpůsobena ke  sběru 
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SBĚR VODY
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Aby mohl být pavilon energeticky samostatný je 
opatřen na jižní straně fotovoltaickými panely. Vznik-
lá elektrická energie je shromažďována a využívána 
pro pohon čerpadel na vodu, osvětlení a další nezybt-
né funkce. Panely jsou přizpůsobeny přímo k využití 
v zemědělství a proto vypadají trochu jinak než  
klasické fotovoltaické panely. Jejich povrch je zabar-
ven do červena a je schopen propouštět sluneční 
paprsky. Vytváří tak rostlinám lepší podmínky pro 
růst.  

SOLÁRNÍ ENERGIE



Dalším prvkem, který podporuje soběstačné a ekolo-
gické fungování pavilonu je systém recyklace. V 
pavilonu se nachází místnost pro zpracování vypěs-
tovaných plodin. Zbytková organická hmota se dále 
využije při vzniku humusu, který je vytvářen v kompo-
stovacích nádobách zakomponovaných v přilehlém 
teréním valu. Nádoby fungují ne jen jako klasický 
kompost, ale díky jejich perforované spodní části se 
živiny z rozkládajících se organických zbytků dostá-
vají i do okolní půdy . Vytvořený humus je pak využit 
k hnojení pěstovaných rostlin  nebo volně k odběru 
pro  zahrádkáře z přilehlých oblastí.  

RECYK�ACE
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Protože se pavilon nachází  v blízkosti řeky Moravy a 
tedy i v záplavovém území, bylo třeba jej před případ-
nou povodní, co nejlépe ochránit. Okolo větší části 
jeho obvodu je vytvořen teréní val, který dosahuje 
nad úroveň stoleté povodně. Vyvýšený terén zde také 
umožňuje umístit prvky, které pomáhají samostatné-
mu fungování celého objektu. Prvním prvem jsou 
zadržovací nádrže pro sběr dešťové vody, které jsou 
pod násypem dostatečně chráněny proti vnějším 
vlivům. Druhým prvkem jsou komposty, které oboha-
cují okolní půdu a zároveň poskytují humus pro 
hnojení záhonů v pavilonu.     

TERÉN
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Konstrukce pavilonu je navržena tak, aby byla co 
nejvíc přizpůsobnena systému hydroponického 
pěstování, sběru dešťové vody, cirkulaci a odolnosti 
vůči povoni. Spodní část stavby je tvořena z betonu a 
dosahuje až nad úroveň teréního valu. Zbylá část 
objektu je tvořena z dřevěných hranolů, na které jsou 
z vnější strany ,  upevněny fotovoltaické panely. Z 
vnitřní strany je na konstrukci připevněno potrubí pro 
hydroponické pěstování. Středobodem objektu je 
železobetonové točité schodiště, které je otevřeno až 
do nejvyššího patra.    

KONSTRUKCE
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Konstrukce pavilonu je navržena tak, aby byla co 
nejvíc přizpůsobnena systému hydroponického 
pěstování, sběru dešťové vody, cirkulaci a odolnosti 
vůči povoni. Spodní část stavby je tvořena z betonu a 
dosahuje až nad úroveň teréního valu. Zbylá část 
objektu je tvořena z dřevěných hranolů, na které jsou 
z vnější strany ,  upevněny fotovoltaické panely. Z 
vnitřní strany je na konstrukci připevněno potrubí pro 
hydroponické pěstování. Středobodem objektu je 
železobetonové točité schodiště, které je otevřeno až 
do nejvyššího patra.    
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Pavilon neplní pouze funkci edukační a zeměděl-
skou, ale i volnočasovou. Na jeho střeše se nachází 
vyhlídková terasa se záhony. Díky situování pavilonu 
ve střední části meandru řeky Moravy a jeho výšce, 
má návštěvník možnost 360° rozhledu do okolí. 
Může se pokochat pohledem na Svatý kopeček, 
prohlédnout si řeku Moravu z výšky a nebo zjisit, jak 
by mohla vypadat zemědělská krajina v té nejbližší a 
nebo i trochu vzdálené budoucnosti.   

VÝHLEDY
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 103 Sklad plodin
 104 Technická místnost
  Záhony
  

Legenda 2. - 5. NP

 201 Plocha pro pěstování plodin
  Záhony
  

Legenda 6. NP

 601 Plocha pro pěstování plodin a vyhlídka
  Záhony
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ŘEZ A

   

  

   

   

214 m.n.m.
213 m.n.m.
212 m.n.m.
211 m.n.m.
210 m.n.m.
209 m.n.m.
208 m.n.m.

Cyklostezka na 
vrcholu valu vedoucí 
přes novou náves a 

Hradisko až do 
centra města 

Morava přístupná 
k osvěžení pro 

vodáky, školní třídy,
 pejskaře nebo 

cyklisty 
 

Stezka podél řeky
s možností odpočinku
na pískové plážičce 
nebo přechodu přes 
brod na druhý břeh 

  
 

A

B

výška
protipovodňové
ochrany
214,5 m.n.m.
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ŘEZ B

214 m.n.m.
213 m.n.m.
212 m.n.m.
211 m.n.m.
210 m.n.m.
209 m.n.m.
208 m.n.m.

Cyklostezka na 
vrcholu valu vedoucí 
přes novou náves a

 Hradisko až do 
centra města 

Morava přístupná 
k osvěžení pro 

vodáky, školní třídy,
 pejskaře nebo třeba

 cyklisty 
 

Stezka podél řeky
s možností odpočinku
na pískové plážičce 
nebo přechodu přes 
brod na druhý břeh 

  
 

Zastavení pro odpočinek
na náročném cyklo 

výjezdu nebo cíl vašeho 
sobotního výletu 

  
 

   Obnovené říční rameno,
kde lze pozorovat, jak

se řeka v průběhu roku 
mění 

 

výška
protipovodňové
ochrany
214,5 m.n.m.

A

B
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ŘEZ B

214 m.n.m.
213 m.n.m.
212 m.n.m.
211 m.n.m.
210 m.n.m.
209 m.n.m.
208 m.n.m.

Cyklostezka na 
vrcholu valu vedoucí 
přes novou náves a

 Hradisko až do 
centra města 

Morava přístupná 
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vodáky, školní třídy,
 pejskaře nebo třeba

 cyklisty 
 

Stezka podél řeky
s možností odpočinku
na pískové plážičce 
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na náročném cyklo 
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sobotního výletu 
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kde lze pozorovat, jak
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protipovodňové
ochrany
214,5 m.n.m.

A

B
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ŘEZ B
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211 m.n.m.
210 m.n.m.
209 m.n.m.
208 m.n.m.

Cyklostezka na 
vrcholu valu vedoucí 
přes novou náves a

 Hradisko až do 
centra města 

Morava přístupná 
k osvěžení pro 

vodáky, školní třídy,
 pejskaře nebo třeba

 cyklisty 
 

Stezka podél řeky
s možností odpočinku
na pískové plážičce 
nebo přechodu přes 
brod na druhý břeh 

  
 

Zastavení pro odpočinek
na náročném cyklo 

výjezdu nebo cíl vašeho 
sobotního výletu 

  
 

   Obnovené říční rameno,
kde lze pozorovat, jak

se řeka v průběhu roku 
mění 

 

výška
protipovodňové
ochrany
214,5 m.n.m.

A

B
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JAKO NA DLANI

Celou procházku malebnou krajinou podél
řeky Moravy si můžete prohlédnout i z

pohledu, který se běžně naskytne pouze
ptákům. Z výšky je možné dohlédnout do
širokého okolí a pozorovat různé přístupy

ke krajině i řece.



JAKO NA DLANI

Celou procházku malebnou krajinou podél
řeky Moravy si můžete prohlédnout i z

pohledu, který se běžně naskytne pouze
ptákům. Z výšky je možné dohlédnout do
širokého okolí a pozorovat různé přístupy

ke krajině i řece.

JAKO NA DLANI

Celou procházku malebnou krajinou podél
řeky Moravy si můžete prohlédnout i z

pohledu, který se běžně naskytne pouze
ptákům. Z výšky je možné dohlédnout do
širokého okolí a pozorovat různé přístupy

ke krajině i řece.



V jinak ploché krajině Hanácky se málo kdy otevírá tak vzácný pohled, jako je pohled shora.
Vše se zdá být jasnější a rozpoznatelnější, vidíme do velké dálky a vše se nám jeví, jako na
dlani. V našem návrhu je tento jedinečný pohled možný právě z rozhledny, která se nachází
téměř až na samém okraji Olomouce. Z ní je mimo výhledu na siluetu města Olomouce a
dominantu svatého kopečku snadno spatřitelná i Chráněná krajinná oblast Litovelského
Pomoraví, která nám poodhaluje krásy nedotčené přírody a krajinných scenérií
nedotčených člověkem. Mimo tyto výhledy lze z výšky dohlédnout i na pravý opak tohoto
přírodního unikátu, a sice na člověkem hojně obhospodařovanou a téměř zničenou krajinu
hospodářských velkoplošných polí, zmítaných větrnou i vodní erozí. Krom těchto protipólů
se však naskýtá i 3. pohled na krajinný ráz, který si i přes své využití k zemědělskému
hospodaření drží svůj výrazný krajinný výraz a poskytuje službu nejen lidem, ale i ostatním
obyvatelům krajiny, který vrací vláhu do půdy a pomáhá obnovit její kvalitu. Návštěvník zde
může z jednoho místa pozorovat všechna opatření, která jsou nově v obnově krajiny
uplatněna a zároveň si je porovnat se současným přístupem člověka k hospodaření
s krajinou a sám si určit, který přístup ke krajině je vhodnější.



V jinak ploché krajině Hanácky se málo kdy otevírá tak vzácný pohled, jako je pohled shora.
Vše se zdá být jasnější a rozpoznatelnější, vidíme do velké dálky a vše se nám jeví, jako na
dlani. V našem návrhu je tento jedinečný pohled možný právě z rozhledny, která se nachází
téměř až na samém okraji Olomouce. Z ní je mimo výhledu na siluetu města Olomouce a
dominantu svatého kopečku snadno spatřitelná i Chráněná krajinná oblast Litovelského
Pomoraví, která nám poodhaluje krásy nedotčené přírody a krajinných scenérií
nedotčených člověkem. Mimo tyto výhledy lze z výšky dohlédnout i na pravý opak tohoto
přírodního unikátu, a sice na člověkem hojně obhospodařovanou a téměř zničenou krajinu
hospodářských velkoplošných polí, zmítaných větrnou i vodní erozí. Krom těchto protipólů
se však naskýtá i 3. pohled na krajinný ráz, který si i přes své využití k zemědělskému
hospodaření drží svůj výrazný krajinný výraz a poskytuje službu nejen lidem, ale i ostatním
obyvatelům krajiny, který vrací vláhu do půdy a pomáhá obnovit její kvalitu. Návštěvník zde
může z jednoho místa pozorovat všechna opatření, která jsou nově v obnově krajiny
uplatněna a zároveň si je porovnat se současným přístupem člověka k hospodaření
s krajinou a sám si určit, který přístup ke krajině je vhodnější.

Rozhledna je svým neobvyklým členěním rozdělena na dvě neoddělitelné části, věž
a kukaně. Tvarové řešení věže vychází z dominantního zeleného klínu, který vstupuje
Hanácké krajiny a postupuje podél řeky až k centru Olomouce. Kukaně jsou místa
vyhlídky do okolí, která umožňují prohlédnout si krajinu z různých výškových úrovní
a fungují také jako místa zastavení po cestě na vrchol rozhledy. Stejně jako 3 biocentra
u území, která nemohou fungovat odděleně, je i rozhledna svým členěním složena ze
3 odboček, které se setkávají ve svém středu a jsou tak vzájemně propojeny. Jedině pak
je možné si utvořit ucelený zážitek a poznat krajinu a opatření v ní ze všech úhlů.
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