
Studenti architektury přetvořili 
protipovodňové opatření Olomouce v 
elektrárnu s polem 

článek

Studenti fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně se zabývali zakomponováním nezbytných protipovodňových úprav 
do krajiny podél řeky Moravy v severní části Olomouce. Vymysleli inovativní řešení, které z nutnosti udělalo výhodu. Na projektu pod 
vedením olomouckého architektka Jana Mléčky a krajinářské architekty Ivy Novotné pracoval devíti členný tým studentů. Řešení 
si můžete prohlédnout na výstavě Dotyky Moravy, která bude zahájena vernisáží ve středu 22. 2. 2023 v 17 hodin v Zrcadlovém sálu 
Olomouckého magistrátu. Expozice potrvá do 10. 3. 2023. Návštěvníci si mohou prohléhnout jednotlivá řešení lokalit Letná, Lazce, 
Černovír, Hejčínské louky, Chomoutov i unikátní model města Olomouce. V jarních měsících se výstava přesune na vyhlídkovou trasu v 
ulici Husova. Výzkumný projekt se stane podkladem pro zadání urbanisticko-krajinářské soutěže 3. etapy protipovodňového opatření 
města Olomouce. 



Řeka Morava hraje na území Olomouce významnou roli. Tvoří výrazný krajinný prvek vyhledávaný k rekreaci. Řeka s sebou však může přinést i nebezpečí. 
V roce 1997 Olomouc zastihly devastující povodně. Od této doby město přistupuje k různým protipovodňovým opatřením, střední i jižní část města už se 
svého řešení dočkala. Pro 3. etapu návrhu se samospráva rozhodla vypsat ubanisticko-krajinářskou soutěž.  

Vytvoření samotného zadání  a podkladů pro architektonické soutěže je stejně důležité jako její výsledky. Fakulta architektury byla oslovena pro vytvoření 
výzkumu a prověření možností řešeného území. Nezávislý projekt mladých architektů se stane jedním s podkladů pro plánovanou soutěž. Jedná se o 
unikátní spolupráci magistrátu Olomouce - vyhlašovatele soutěže, Fakulty architektury VUT - nezávislého poradního orgánu a zajišťovatele CCEA MOBA.  

Řeka Morava protéká vyhledávanými body Olomouce okolo významných památek i místy, které na své objevení teprve čekají. Brněnští studenti se 
zabývali vytvořením celkové koncepce protipovodňového opatření i detailnějším řešením dílčích částí. Pro obyvatele Lazců tak vznikla například kaskáda 
přírodních říčních pláží, amfiteátr pro komunitu Černovíru, či v neposlední řadě kombinace kontroverzních fotovoltaických elektráren za současného 
využití půdy k pěstování pro Palackého univerzitu. 
“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. ” poetizují autoři v anotaci projektu.  

Kontakt: Ing. arch. Jan Mléčka, PhD (mlecka_zavinač_vutbr.cz, 739016898)

Výstava potrvá do 10. 4. 2023 

Řešení protipovodňových opatření  
III. etapy očima studentů brněnské fakulty  

architektury. Letná, Lazce, Černovír,  
Hejčínské louky, Chomoutov. 

Středa 22. 2. 2023 v 17 hodin 
v Zrcadlovém sále Olomouckého magistrátu,  

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

DOTEKY 
MORAVY

vernisáž výstavy


