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1.

V OCHRANNÉM PÁSMU MPR
Šantovka Tower se na rozdíl od dvou předchozích výškových staveb (RCO a BEA Centrum)
nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace. Lokalita zvolená pro plánovanou
novostavbu tak požívá zvýšené ochrany podle zákona o památkové péči.
Legislativa hovoří jasně:
Z Výnosu o prohlášení MPR Olomouc: „předmětem ochrany v MPR je nejen historický půdorys a jemu
odpovídající prostorová a hmotová struktura, ale i hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých
pohledech.“
Účel ochranného pásma (OP MPR) spočívá v „zajištění zvýšené ochrany širšího území okolo městské
památkové rezervace před nepříznivými vlivy a zásahy. Jedná se o usměrňování stavebně technické
činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter městské památkové rezervace.“
„Ochranu dálkových pohledů na panorama historické části města“ definuje také Regulační plán MPR
Olomouc jako „požadavek na maximální možnou ochranu a zachování účinků siluety MPR uplatňující se
v dálkových pohledech.“

2.

MOC VELKÁ

Měřítko Šantovka Tower několikanásobně převyšuje zástavbu v městské památkové rezervaci.
Budova ŠTW by byla svou výškou 78 m druhou nejvyšší stavbou po hlavní věži dómského
chrámu, vyšší než radniční věž.
Představu o její přemrštěné velikosti poskytne srovnání se stávající dominantou v této lokalitě,
s Vilou na sile. Šatovka Tower by byla víc než dvojnásobná.

Srovnání účinku dominant - velký objem Šatovka Tower v její horní části by způsobil, že by
dominovala svému okolí podobně jako vyšší, ale štíhlá hlavní věž dómského chrámu.

3.

MOC BLÍZKO

Vzájemné vzdálenosti historických dominant a vzdálenost Šantovka Tower od existujících
dominant jsou obdobné. Výškový dům je navržen tak blízko olomouckého centra, že by byl
vnímán jako jeho součást.

4.

NOVÁ DOMINANTA?
Šantovka Tower by se stala novou hlavní dominantou olomouckého centra. Přímo by konkurovala dominantám historickým - návrší s kostelem sv. Michala, dómskému návrší s katedrálou
sv. Václava a věžím ostatních kostelů. Půdorys navrhované stavby, který se až po úroveň
nejvyšších podlaží nemění, její dominantní vizuální roli v panoramatu města posiluje. Její tvar
je silně kontrastní a přitahoval by tak nezaslouženou pozornost.

5.

ZNIČENÝ OBRAZ

Šantovka Tower by porušila obraz historického centra v jeho prostorové, estetické i významové rovině.
Byla by viditelná z vlastního centra. Například z pohledu chodce na Dolním náměstí by se
propisovala do scenérie fasád historických domů a průčelí Kapucínského kostela.* Necitlivě by
nabourala dosud nenarušený charakter historického prostředí MPR.

Budova by byla viditelná z části obvodu historického jádra. Výrazně by narušila například
prostorové vztahy Třídy Svobody.

Zásadní nesoulad s výrazem historického prostředí by byl v zimní sezóně patrný
z Michalského výpadu.

Výšková budova by dominovala městským třídám, které vedou kolem historického jádra,
nebo k němu směřují - kromě Tř. Svobody i Třídě 17. listopadu, Třídě Kosmonautů, ulicím
Litovelské a Krapkově, zčásti i Wittgensteinově nebo Babíčkově. Protože jde o velkou část
přístupových tras do centra, Šantovka Tower by se stala trvalou součástí obrazu historického
jádra.
Následující schéma ukazuje viditelnost z důležitých prostorů historického jádra a jeho okolí.
Úplná mapa viditelnosti výškové budovy nebyla dosud publikována.

6.

POŠKOZENÁ SILUETA

Šantovka Tower by poškodila dálkové pohledy na historické panorama Olomouce. Rušivě by
působila především z tzv. jižního klínu, z dopravního tahu Tovární-Velkomoravská a v pohledech
ze severu (z Lazeckých luk, z Pražské). Řadu dalších dálkových pohledů by Šantovka Tower
ovlivnila. Tyto pohledy byly již v minulosti ovlivněny výstavbou sídlišť a několika výškových
domů. Opravňuje nás to k tomu, abychom působivost siluety dále umenšovali?

Novostavba by zásadně ovlivnila vnímání siluety historického jádra z věží přístupných historických památek (kostela sv. Mořice, kláštera Hradisko, radnice). Pro představu předkládáme
zákres nových výškových dominant (již stojícího BEA Centra a navrhované Šantovka Tower)
v pohledu z věže sv. Mořice z Návrhu nového územního plánu (2011).

7.

VYLÁMANÉ ZUBY

Završením trojice výškových domů (po RCO a BEA Centrum) v linii Tř. Kosmonautů by se
v mnoha pohledech narušila celistvost historického jádra. Liniová výstavba výškových dominant s velkými rozestupy se v prostorovém vnímání města jeví chaoticky a nekoncepčně.
Srovnejte panorama se zakreslenou Šantovka Tower a fiktivní schéma, kde jsou výškové
budovy seskupeny ve větší vzdálenosti od historického jádra - to zůstává dobře rozeznatelné,
ponechává si svůj svébytný historický charakter a odpovídající dominantní roli.

8.

KARIKATURA ROZVOJE
Olomouc, moravská metropole, sídlo biskupů a arcibiskupů .. můžeme snít o návratu minulosti.
Můžeme usilovat o posílení průmyslu, obnovu potravinářství..
Ve skutečnosti má Olomouc dnes jen dva silné zdroje budoucího rozvoje. Jedním je Univerzita
Palackého, a druhým je její dochovalé kulturně-historické dědictví.
Obě příležitosti pro růst - rozvoj univerzity, i rozvoj turistického ruchu za památkami a uměleckými poklady minulosti - jsou navzájem propojeny. V jejich průsečíku leží nejen duchovní
tradice a tradice vzdělanosti, ale i výjimečně zachovalé historické jádro, významná památková
rezervace s velkým počtem Národních kulturních památek a zápisem v listině Unesco.
Umíte si představit že v Heidelbergu, v Oxfordu, nebo ve Florencii postaví pro rozvoj
konkurenceschopnosti vedle památek věžák?

9.

PRIVATIZACE PANORAMATU

Soukromý bytový dům vysoký 78 metrů by byl veřejnosti nepřístupný. Je uvažován pro 90
bytů a maximálně 300 obyvatel.
Panorama historické Olomouce tvoří po staletí věže chrámů s radniční věží zasazených do
unikátní terénní konfigurace. Je to sice jen stěží uchopitelný, ale svrchovaně veřejný prostor
města. Investor rezidenčního objektu bude s byty prodávat i exkluzivní výhled na toto
panorama, přitom ostatním - olomoucké veřejnosti, návštěvníkům a turistům - hodlá tento
prožitek kazit.
Veřejnost se v souvislosti s privatizací panoramatu nechala slyšet opakovaně:
• petici "Proti výškovým stavbám v Olomouci" v květnu 2012 podepsalo 932 občanů
• petici adresovanou Zastupitelstvu města Olomouce v únoru 2013 podepsalo 699 občanů
• na čtyři sta občanů se zúčastnilo veřejného shromáždění „Občané proti Šatovka Tower“
22. října 2013.
Odborná a kulturní veřejnost, která se vůči plánované novostavbě vymezila otevřeně
negativně, čítá desítky osobností:
Michal Bartoš, ekolog, ředitel Sluňákova /Mirko Baum, profesor architektury na RWTH
v Cáchách /Josef Bláha, archeolog a vysokoškolský pedagog /Václav Cílek, geolog, klimatolog,
spisovatel a popularizátor vědy /Táňa Fischerová, herečka, spisovatelka, politička a kandidátka
na prezidentku ČR /Benjamin Fragner, historik architektury a ředitel Výzkumného centra
průmyslového dědictví ČVUT /Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
/Jan Keller, ekolog, sociolog, publicista a vysokoškolský pedagog /Vladimíra Koubová-Eidernová, bývalá ředitelka Odboru památkové péče Ministerstva kultury /Jiří Lach, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci /Radovan Lipus, režisér /Myriam B. Mahiques,
architektka, Buenos Aires /František Mezihorák, emeritní profesor a olomoucký zastupitel

/Josef Pleskot, architekt /Richard Pogoda, skladatel a hudební redaktor /Emil Přikryl, architekt
a vedoucí Ateliéru architektonické tvorby AVU v Praze /Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické /Nikos Salingaros, fyzik, matematik a teoretik architektury, University of
San Antonio, USA /Vladimír Šlapeta, historik architektury a vysokoškolský pedagog /Alena
Šrámková, architektka a profesorka Fakulty architektury ČVUT /Jindřich Štreit, fotograf /Josef
Štulc, historik umění a prezident české sekce ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel)
/Rostislav Švácha, historik architektury a vysokoškolský pedagog /Harriet Wennberg, tajemnice INTBAU (The International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism,
pod patronátem J. V. Prince Charlese z Walesu), Londýn /Pavel Zatloukal, historik umění,
bývalý ředitel Muzea umění Olomouc a vysokoškolský pedagog /Jakub Železný, historik a
redaktor ČT
a řada dalších.
Alena Šrámková architektka a profesorka Fakulty architektury ČVUT: Člověku zůstává rozum stát nad tím,
co se může zrodit v hlavě architekta. Prosím, nepřipusťte ani diskusi nad takovou neslušností, jako je návrh
věžáku do blízkosti olomouckého centra. „To snad ne!“
Emil Přikryl architekt a vedoucí Ateliéru architektonické tvorby Akademie výtvarných umění v Praze:
Poznámka k mrakodrapům v Olomouci • Jasné dítěti: • Nemají. Nepotřebují. Parazitují a škodí • Nepřidávají
energii vlastní • Přisvojují, zneužívají a arogantně dusí energii obrazu jednoty a řádu budovaného stovky let •
Ten pro ně podnoží, soklem, rohožkou. Zabírají nebe, kterého kdys jen věže kostelů se mohly dotýkat. Navíc
tak ošklivé jsou. • Není to vztah legitimní • Podle klasika: jsou materializací vůle doby • V našem případě vůle
doby ne-řádu, bez boha, bez plánu: vše dovoleno • Však už předem amnestováni • Abych nebyl špatně
chápán: neznám měst přesvědčivějších než Chicago či New York, když o mrakodrapech, energii i řádu. Tam
plán a jiné paradigma. Mříž k soutěži a soupeření nahoru ..
Josef Štulc historik umění a prezident české sekce ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel): Historické
jádro Olomouce je dík sloupu Nejsvětější Trojice lokalitou zapsanou na Seznamu světového dědictví
UNESCO. Zároveň je jednou z našich historicky, architektonicky a urbanisticky nejvýznamnějších památkových rezervací. Dvě již realizované výškové stavby jsoucí v přímém optickém kontaktu s historickým jádrem
působí velmi rušivě a poškozují působivý obraz města. Navíc nepřinášejí městu žádný bonus architektonické
kvality, jde o velmi průměrné stavby. Z těchto důvodů považuji výstavbu další výškové budovy v blízkosti
historického jádra města za naprosto neslučitelnou s jeho památkovým statutem a vysokou kulturní
hodnotou.
Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita moravský: Nechápu, proč nyní památkáři spí. Na jednu
stranu nedovolí v historickém domě vyměnit staré okno, ale jen restaurovat, na druhou stranu jim nevadí
úplné zničení panoramatu jednoho z nejzachovalejších měst v Česku. Vidím v tom další znamení neschopnosti naší doby vidět v širokých souvislostech, k čemuž vede stále užší specializace ve všech oborech. Věžáky
na kraji Olomouce jsou vzhledem k panoramatu města podobnou chybou jako v době komunismu vybudovaný obchodní dům vedle chrámu svatého Mořice. To nespraví ani zajímavé architektonické zpracování
výškové stavby vůči městu, nebo přestavba obchodního domu na moderní galerii. Předpokladem šťastného
tvoření nového v blízkosti starého je respekt k dědictví a tvůrčí pokora.
Nikos Salingaros fyzik, matematik a teoretik architektury, University of San Antonio, USA: Olomouc čelí
architektonické katastrofě, ačkoli je propagována s nejlepšími úmysly. Město se chystá postavit třetí skleněný
věžák, navzdory tomu, že dva starší evidentně poškodily jeho architektonické dědictví a snížily jak městskou
ekologickou udržitelnost, tak potenciál příjmů z turistického ruchu. Naneštěstí někteří spekulanti stále
vyžadují gigantismus a fetišismus skleněných a ocelových budov jako výraz prchavé mytologie pokroku,
aniž by chápali, že jde pouze o extrémně drahý ekvivalent levného občerstvení. Zaměstnávají populární
globální architektonické kanceláře, jejichž myšlení vychází z industriálního modernismu a které se zaměřují
na výstavbu identických budov-vetřelců po celém světě. Proč by měl turista platit za cestu do Olomouce, když
zde uvidí úplně stejný skleněný věžák jako v Londýně nebo Singapuru? Lidé jsou ve skutečnosti unaveni
totožnými futuristickými obrázky a chtějí na svých cestách zažít opravdovou tradiční architekturu s lidským
měřítkem. To však neuslyšíte z hloupých médií, která slepě opakují marketingová tvrzení developerů. [...] A
kdo vlastně potřebuje tyto turisty? Pro Olomouc je důležitější vypadat jako Dubaj a držet krok s architektonickým šílenstvím zbytku světa.
více na: www.krasnaolomouc.cz

10.

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE?

3. 10. 2013 vydává orgán státní památkové péče souhlasné závazné stanovisko ve věci
umístění novostavby „Šantovka Tower, Olomouc, Šantova ulice“, přesto, že jeho poradní orgán,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, se ve svém vyjádření
k témuž záměru staví ryze zamítavě.
Názor olomouckého pracoviště podpořila 25. 9. 2013 také Vědecká rada Generální ředitelky
NPÚ, Ing. arch. Naděždy Goryczkové. Vědecká rada je nejprestižnějším poradním orgánem
památkové péče v České republice. Všichni její členové označili záměr Šantovka Tower
z hlediska památkové péče za nepřijatelný.
Závazné stanovisko, zpracované Mgr. Vlastou Kauerovou, vedoucí Oddělení památkové péče
Odboru stavebního MMOl, se nejen vzhledem k tomuto faktu jeví v mnoha ohledech jako
vadné.
Nezákonnost stanoviska orgánu státní památkové péče spatřujeme například v těchto
bodech:
• správní orgán neuvedl, jaké kulturně-historické hodnoty chrání (zákonný požadavek),
• správní orgán nezdůvodněně přebíral argumentaci žadatele a upřednostňoval ji před
argumenty odborné organizace památkové péče,
• správní orgán nevzal v úvahu podstatné části odborných posudků nepříznivých záměru,
které si sám vyžádal,
• správní orgán neměří stejným metrem při rozhodování o stavebních záměrech v ochranném
pásmu MPR.

11.

REKAPITULACE
Pasivní (?) město / aktivní občané
5. 8. 2008 Rada města Olomouce podpořila záměr
výškového objektu v lokalitě Šantovka (vztahoval se
k projektu budovy s 18, nikoliv 23 podlažími;
realizaci si Rada města podmínila „předložením
architektonického řešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku“)
květen 2010 Koncept nového územního plánu
(Knesl a Kynčl architekti) počítá s novodobou
dominantou v lokalitě Šantovka, aniž by byla
v zadání
23. 2. 2011 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Olomouce schválené ZMO: „problematika
výškových dominant … bude ve spolupráci s MK ČR
přehodnocena (posouzena, vyhodnocena a prověřena)“. Zaznívá podmínka, že stavbu výškových budov
musí provázet „pořízení regulačního plánu“.
6. 12. 2011 „Olomouc tři výškové budovy unese“,
Martin Novotný, primátor Olomouce
13. 6. 2012 odpověď primátora na petici, z níž
vyplývá, že na základě podmínek MK ČR budou
výškové dominanty v Olomouci z Návrhu územního
plánu vypuštěny.

11. 12. 2012 představení Šantovka Tower investorem veřejnosti i vedení města, první vizualizace
skleněného rezidenčního domu, výstava prací
atelieru Benoy, za přítomnosti primátora

6. 12. 2011 o. s. Za krásnou Olomouc (ZKO) organizuje veřejnou debatu na téma nového územního
plánu, kde upozorňuje na škodlivost záměru
výškové stavby v lokalitě Šantovka primátora a další
kompetentní
8. 3. 2012 přednáška Výškové stavby versus historická centra měst (Richard Biegl)
22. 5. 2012 do rukou primátora předána petice
Proti výškovým stavbám v Olomouci ( 932 podpisů)
17. 9. 2012 Otevřený dopis ZKO
primátorovi - apel na opětné
projednání tématu v RmO

8. 11. 2012 adresné dopisy primátorovi, všem
členům Rady města Olomouce a předsedovi
Odborné komise Rady města Olomouce pro
architekturu, územní plánování a pro program
regenerace památek MPR. ZKO jimi vyzvala Radu
města, aby využila svého zákonného práva vyhlásit
v nezbytném rozsahu stavební uzávěru tak, aby
nedošlo ke kolizi se stanoviskem Ministerstva
kultury České republiky a s opatřeními zahrnutými
do Návrhu nového územního plánu.
19. 12. 2012 Tisková konference k aktuálnímu
vývoji problematiky výškových staveb v Olomouci v
Café87, pořádaná o. s. Za krásnou Olomouc.

5. 1. 2013 - Rozhovor s profesorem Pavlem Zatloukalem v Olomouckém deníku, kde hodnotí návrh
Šantovka Tower jako stavbu, která na navrhované
místo nepatří.
9. 1. 2013 Primátor M. Novotný na vlastní žádost
přichází na schůzku KAO, vyzývá m.j. ke společnému věcnému dialogu ohledně problematiky
Šantovka Tower.
30. 1. 2013 Zjišťovací řízení podle § 7 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.. - KÚOK, Č.J.: KUOK 9208/2013 na Stavební záměr
„Parkoviště a garážová stání pro bytový dům
Šantovka Tower“
11. 2. 2013 M. Novotný (ČTK): "Pro mě by bylo
zásadní, kdyby výšková budova měla být vidět
z pohledu chodce nebo z domů v památkové rezervaci. Kulisa, kterou by tvořily historické domy a tato
výšková budova, by asi vadila každému. Závěry je ale
nutné učinit na základě odborných posudků."
25. 2. 2013 projednání petice na zasedání zastupitelstva pod bodem „různé“, zastupitelstvo nepřijalo
v této věci usnesení, s výjimkou zaslání odpovědi
petentům
12. 3. 2013 odpověď primátora na žádost občanů:
„V souvislosti s Vámi položenými dotazy Vás mohu
ujistit, že v okamžiku, kdy bude územní řízení ve výše
uvedené věci zahájeno, zajistí statutární město
Olomouc jeho zákonný průběh. Ze strany statutárního
města Olomouce bude postupováno v souladu se
zákony a programovými dokumenty a následně po
prostudování podkladů a stanovisek dotčených
orgánů zaujme statutární město Olomouc stanovisko,
které bude zohledňovat prvořadou ochranu veřejných,
zákonem chráněných hodnot.
Vaše petice byla projednána na jednání zastupitelstva dne 25.2.2013 se závěrem, že záměr výstavby
výškové budovy v lokalitě Šantovka bude ve fázi
územního řízení projednán zastupitelstvem města,
které k němu zaujme názor za účastníka řízení. (Obec
je dle §85 Stavebního zákona účastníkem územního
řízení, který v souladu s §89 uplatňuje námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce). „
14. 3. 2013 obdržel Magistrát města Olomouce,
odbor stavební, oddělení památkové péče společnou žádost Office Park Šantovka, s.r.o. a Statutárního město Olomouc, oba zastoupení na základě plné
moci ALFAPROJET OLOMOUC a.s., o vydání závazného stanoviska týkající se umístění novostavby
„Santovka Tower, Olomouc, Šantova ulice“ ..

9. 1. 2013 Primátor M. Novotný na schůzce KAO
6. 2. 2013 schůzka KAO u primátora, přítomný
vedoucí OKR Ing. Dosoudil, předání otevřeného
dopisu skupiny architektů k záměru Šantovka
Tower. Dohoda o poskytnutí digitálního modelu pro
zhotovení objemových vizualizací za 1 Kč, s tím, že
výstupy budou nejdříve předloženy primátorovi.
7. 2. 2013 zveřejnění Otevřeného dopisu skupiny
architektů k záměru Šantovka Tower s podpisy 32
architektů.
12. 2. 2013 předání petice do zastupitelstva s
žádostí o projednání dle zákona o obcích, s 699
podpisy. „Žádáme Zastupitelstvo města Olomouce,
aby zástupcům Statutárního města Olomouce v
územním řízení na výškový objekt v lokalitě Šantovka
uložilo zajistit:
• korektní a zákonný průběh řízení včetně důsledného
posouzení přípustnosti výškového objektu v ochranném pásmu MPR a vlivu této stavby na MPR Olomouc,
• prvořadou ochranu veřejných, zákonem chráněných
hodnot v souladu se zákony a s programovými
dokumenty Statutárního města Olomouc.“

16. 4. 2013 negativní vyjádření Národního památkového ústavu k záměru ŠTW
19. 4. 2013 zveřejnění zákresů ŠTW v 3D modelu
města

25. 9. 2013 dopis generální ředitelky Národního
památkového ústavu adresovaný Oddělení památkové péče MMOl. Shrnuje závěry Vědecké rady o
principielní nepřijatelnost záměru ŠTW.
3. 10. 2013 vydává orgán státní památkové péče
souhlasné závazné stanovisko ve věci umístění
novostavby „Šantovka Tower, Olomouc, Šantova
ulice“, č.j. SMOL/183376/2013/OS/PP/Ka
- v průběhu tohoto správního řízení Statutární
město Olomouc (ač účastník správního řízení)
nezajistilo objektivní posouzení záměru

Primátor Martin Novotný se dosud veřejně nevyjádřil, zda záměr Šantovka Tower podporuje či nikoliv.
Z kuloáru ale zaznívá, že členové Rady města
projekt zatím převážně podporují.

14. 5. 2013 uveřejněn odborný posudek "Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc" (P.
Martinka, T. Pejpek, O. Spusta), předán primátorovi a
dán na vědomí Mgr. Kauerové

18. 10. 2013 schůzka KAO u primátora, KAO uvádí
doměnku že závazné stanovisko je nezákonné
18. 10. 2013 Tisková zpráva ZKO ke vzniku iniciativy „Občané proti Šantovka Tower“
22. 10. 2013 veřejné shromáždění iniciativy
„Občané proti Šantovka Tower“ za účasti osobností
z duchovní a akademické sféry a zástupců politických stran, účast veřejnosti cca 400

27. 10. 2013 formulována „Olomoucká výzva“
iniciativy „Občané proti Šantovka Tower“

