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Šantovka Tower – z dotčené legislativy 

1. Památkový zákon 

1.A. Městská památková rezervace (MPR) Olomouc byla prohlášena v 50. letech 
20. století, ve skupině nejvýznamnějších historických urbanistických celků tehdejšího 
Československa. 
Znovu pak byla potvrzena/ prohlášená Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 
21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, 
Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, 
Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým 
komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických 
památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit 
Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, 
Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace; vedená 
v Ústředním seznamu KP ČR pod R.č.1987701 (dále jen Výnos o prohlášení MPR 
Olomouc). 
Na základě 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. Viz zejména § 4 odst. 1  písm. 
a), b), e) a § 5 odst. 1 písm. a), b), c), e). 
 
1.B. Ochranné pásmo MPR (OP MPR) Olomouc bylo vyhlášeno bývalým Okresním 
národním výborem Olomouc, odborem kultury dne 27. 7. 1987 pod č.j. 
kult.1097/87Tař. V jeho odůvodnění je stanoveno zajištění zvýšené ochrany širšího 
území okolo městské památkové rezervace před nepříznivými vlivy a zásahy. Jedná 
se zejména o usměrňování stavebně technické činnosti, která by mohla nepříznivě 
ovlivnit celkový výraz a charakter městské památkové rezervace a jejího okolí. 
 
1.C. Stanovisko Ministerstvo kultury České republiky k návrhu Územního plánu 
Olomouc z ledna 2012 

„Zejména opakovaně zmiňujeme požadavek respektování stávající výškové hladiny 
u návrhu nových staveb“, … „Jedná se zejména o rozvojové lokality (nová zástavba 
či přestavba), nacházejí se v území MPR, v území OP MPR, a to zejména v 
bezprostřední blízkosti území MPR, či jde-li o lokality situované v pohledových 
vazbách na MPR.“  

„Historické jádro města Olomouc bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací 
jako po Praze druhý nejhodnotnější a nejzachovalejší urbanistický soubor.“ 

… 

 

 

 

 



2. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) jako nadřazený dokument pro následující: 
 

 

2.A. V § 137 Stavebního zákona: 

   (1)  Stavební  úřad  může  nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku 
   nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy 
… 
   i)  jimiž  se  zajišťuje  ochrana  architektonického  a archeologického 
   dědictví. 
 

2.B. Regulační plán MPR Olomouc 

kap. J 1.4 „Ochrana dálkových pohledů na panorama historické části města“ definuje 
požadavek na maximální možnou ochranu a zachování účinků siluety MPR 
uplatňující se v dálkových pohledech.“ 

 
2.C.  Díl 3 -  Územně plánovací dokumentace -  Oddíl 1 -  Zásady územního 
rozvoje -  § 36 
(5)  Zásady  územního  rozvoje  jsou  závazné pro pořizování a vydávání 
   územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. (viz dále) 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 

= územně plánovací dokumentace pro území celého kraje, aktualizovaná verze z 
roku 2011. 
Na žádost hejtmana pana ing. J. Rozbořila projednalo a rozhodlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj 23. 9. 2013 o zrušení bodu 92.13 dosud platného znění (str. 31 ): 
„Pro ochranu historických panoramat je nutné výškově omezit novou zástavbu, 
přitom výška a objem musí v řešené lokalitě respektovat hmotovou skladbu stávající 
většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a zábavních center je nutno 
umísťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa z 
hlediska dálkových panoramatických pohledů.“ 

 

2.D. Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR) je dokumentem nadřazeným všem 
ZÚR i územním plánům ČR. V ní se praví v kapitole 2 (republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území) v podkapitole 2.2 Republikové 
priority čl.14 toto:  



„Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního 
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  



Stanovisko Rady města Olomouce k záměru s výškovým bytovým domem 18 NP 
a administrativními budovami výšky 8-9 NP z 5. 8. 2008. Uvádí se v něm: 
 
a) Rada města Olomouce po seznámení s dosavadním průběhem předběžných jednání o 
revitalizaci areálu bývalých závodů MILO a seznámení se studií revitalizace areálu, 
předloženou developerem, vyjadřuje podporu tomuto záměru. 
 
b) Studii v předloženém rozsahu považuje za možné východisko pro zahájení projednání 
záměru v rámci územního řízení a dopracování vyšších fází dokumentace pro stavební 
řízení. 
 
c) Z hlediska výškové hladiny navrhované zástavby v území bude pro stanoviska RmO v 
budoucnosti klíčovým faktorem kvalita konkrétního architektonického řešení, přičemž blízkost 
historického jádra města klade mimořádně vysoké nároky na architektonickou kvalitu 
zástavby, navrhované pro funkci administrativy, bydlení a komerce. Realizace výškové 
dominanty s funkcí bydlení v lokalitě, je pak s ohledem na hodnoty historického dědictví 
města Olomouce podmíněna předložením architektonického řešení na nejvyšší úrovni 
soudobé architektury v evropském i světovém měřítku. 
 

 
 
Rozvojová studie (zpracovatel K4, a.s.), předložená Radě města Olomouce dne 5. 8. 
2008, bod programu 21 – Developerský záměr Šantovka. 
 
V současnosti schvalovaný projekt  je odlišný, výškový objekt má mít místo 
avizovaných osmnácti 23 nadzemních podlaží. 



 
Komentované výňatky ze studie Koncepce prostorové regulace/výškového zónování Olomouce z 
13. 11. 2009 (David Mareš), kterou si v roce 2009 zadal Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města 
Olomouce. Rozsáhlá analýza, která se jako jediná rozsáhlejší studie toho typu objevila, skončila 
bohužel/záměrně (?) v šuplíku. 
 
 
Autoři velmi pečlivě analyzovali současný obraz města z hlediska působení jeho dominant a možnost jeho 
doplnění soudobými vstupy: 
„Olomouc má krásné historické jádro, které je v krajině čitelné a nezaměnitelné. Právem staví město svoje 
sebevědomí na bohaté historii. Tyto hodnoty vznikající po staletí jsou však i závazkem.  
Jeho silueta je rozvinutá a výrazná - historické jádro je díky své poloze na mírné vyvýšenině dominantou 
celého města a okolní krajiny. Tato dominance je však jemná a může být lehce poškozena příliš vysokými 
stavbami nebo vysokými stavbami umístěnými v nevhodných lokalitách. Je nutné si uvědomit, že díky ploché 
topografii je každá stavba převyšující své okolí vidět ze všech stran a vždy se tedy stane součástí 
panoramatu města.“ 
 
Podstatou práce není hledání důvodů proč nové dominanty nestavět, ale naopak. V souladu s vedením 
města přechází do aktivní role a vytyčuje pravidla pro jejich umístění, aby tak vznikla jasná a dlouhodobá 
strategie a jasně daná pravidla mezi veřejným zájmem a developery. Studie odmítá pasivní formu strategie, 
tedy „ad hoc posuzovat návrhy investorů a vždy znovu otevírat debatu ano či ne“  
 
Pro umístění výškových staveb je určující několik předpokladů. Hlavními jsou socioekonomický potenciál 
místa,  „je to (velko)městský prvek, tj. nepatří na okraj města ani do míst s drobnou / venkovskou strukturou 
zástavby“ a iniciační potenciál staveb samotných: “jako dominanty by měly být na významných místech 
městské tkáně; mělo by být s nimi zacházeno jako s výrazným kompozičním prvkem; měly by se stát 
znakem pro místo, kde stojí .... jako koncentrace kapacit a energie mají schopnost oživit své okolí“ 
 
Nezapomíná ale zdůraznit ochranné měřítko: „věže kostelů nemohou konkurovat současným výškovým 
stavbám – na to jsou příliš subtilní; proto je nutné stanovit ochrannou zónu kolem historického jádra a 
omezení objemu a výšky pro novodobé věže (nejhorší pro Olomouc by byla objemná výšková stavba, která 
by zcela ovládla panorama)“ 
 
Nalezení konkrétních lokalit je ve studii podloženo důkladnou analýzou dálkových pohledů, ze které vyplývá 
absolutní zákaz umisťování staveb vyšších než 31metrů ve vzdálenosti menší než 1,25km od věží 
historického centra a také v pohledovém koridoru mezi centrem města a bazilikou na Svatém Kopečku (šedé 
plochy „zakázané zóny“ v plánu města). 
 
Důležité je autory jasné odmítnutí v době zpracovávání studie začínajících investorských aktivit v lokalitě 
kasáren 9.května (dnes již stojící výšková stavba MVŠ) a v lokalitě Mila. „V takové poloze by bylo možné 
připustit lokální dominantu vysokou maximálně 31m, spíše však ještě nižší. Je nutné si uvědomit, že pro 
zachování siluety a měřítka historického jádra je nezbytné kolem něj zachovat dostatečnou ochrannou zónu 
bez novodobých výškových staveb (1,25km). Z tohoto pohledu je výšková stavba ve zmíněných lokalitách 
zcela nevhodná, nehledě na skutečnost, že z této části města jsou mimořádně hodnotné pohledy na hranu 
historického centra nad Michalským výpadem, jehož subtilnost by taková stavba znehodnotila.“  
 
Logickým a zcela smysluplným závěrem této koncepčí studie je tak nalezení lokalit v pásu „středního 
okruhu“ na ose Tovární-Velkomoravská-Albertova-Foerstrova-Pražská, respektive na jejich křížení s 
významnými radiálami. Vhodnost místa rovněž podtrhuje fakt, že se jedná o transformační lokality s 
nevyužívanými uzavřenými areály (brownfields).  
 
Citlivé hledání místa tak přešlo z pasivní formy do aktivní: „ Nelze připustit výškové stavby umístěné ad hoc 
bez jasného urbanistického konceptu, na „místech, kde pouze nevadí“; výšková stavba může stát pouze na 
místě, kde si o ni městská struktura říká … Věříme v možnost synergie nových významných objektů a 
rehabilitace tohoto veřejného prostoru.“ 
 
 
„Po ověření výškových staveb v dálkových pohledech na město, posouzení zastínění a jejich dopadu na 
urbanistickou strukturu okolí jsme vybrali 5 lokalit na „středním okruhu“, na kterých lze podle našeho názoru 
takové stavby umístit. Jsou to Brněnská, Schweitzerova, Rooseveltova, ČSAO/voj. areál/Baumax a 
Rolsberská.“ 
  
„Cílem této práce nebylo vyhledat místa, na kterých je možné výškové stavby realizovat ihned. Naopak, 



hlavní kriteriem bylo nalézt urbanisticky nejvhodnější lokality bez ohledu na skutečnost, že horizont realizace 
takových staveb dlouhodobý. Ve většině případů jde o přeměnu a kultivaci území, která velikostí a vazbami 
přesahují samotné objekty.  
Vyhledané lokality tedy splňují hledisko kompoziční.“ 
 
„Z vyhodnocení všech hledisek vyplývá max. přijatelná výška 60m, tj. cca 272 m.n.m. Při této výšce věže 
svému okolí dominují, ale nejsou v panoramatu města agresivní, neruší měřítko města.“  
 
„Náplň staveb by měla přinést do území chybějící funkce, působit proti monofunkčnosti. Vzhledem k tomu, 
že je umisťujeme zejména v plochách bydlení, tak předpokládáme, že budou spíše administrativní s 
obchodním parterem a bydlení bude doplňkovou funkcí.“ 
 
„Pravidly nechceme investory zastrašit. Město je ke svému rozvoji potřebuje. Jejich krátkodobé komerční cíle 
však nejsou s dlouhodobými cíly města shodné. Jejich energii je tedy nutné rozumným způsobem usměrnit.“ 
 
Výškové stavby však podle autorů vyžadují přísné regulativy: „Musejí být v souladu s dlouhodobými záměry 
rozvoje v území … musí výrazně a prokazatelně zlepšit stav okolního veřejného prostoru a působit 
městotvorně“ a podmiňují jejich vznik regulačním plánem lokalit a oteveřenými architektonickými soutěžemi: 
„soutěž sice není vždy zárukou vynikajícího výsledku, ale je to nejvíc, co je možné pro jeho dosažení 
předepsat“ 
 
„ … jako dominanty ovlivňující město by měly mít vysokou architektonickou kvalitu - musejí být krásné!“ 
 

 
Studie se zabývá také takzvanými lokálními dominantami, které mohou být po městě umisťovány svobodněji, 
nepřípustné jsou pouze v periferních částech a satelitech, tedy v částech města s venkovskou strukturou 
zástavby (Černovír, Droždín, Chomoutov, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Radíkov, Svatý Kopeček, Topolany a 
Týneček) 
 
„Při konzultaci s JUDr. Plosem z ČKA nám byl sděleno, že současná legislativa umožňuje místní vyhláškou 
(tj. v územním plánu) stanovit podmínku architektonické soutěže pro vybrané stavby.“  
 
„Pokud by měly být někde výškové stavby povoleny, jsme přesvědčeni, že smysluplný koncept je věnec věží 
podél Středního okruhu. Věže jako znak jeho přeměny na boulevard, jako vyjádření jeho velkorysosti, nové 
domy s věžemi jako iniciační body městského života na této ulici.  
Většina lokalit není jednoduchých, naopak to jsou bolavá místa, která vyžadují komplexní přeměnu.  
Pro záměry s takovým významem pro celé město musí být pro investory stanoveny podmínky, které ochrání 
jeho nesporné hodnoty a budou hájit veřejný zájem.  
Pokud by nebylo možné všechny podmínky – zejména architektonickou soutěž – vyžadovat jako povinné, 
bylo by podle našeho názoru povolení výškových staveb příliš riskantní a jednoznačně bychom v takovém 
případě doporučili počkat na změnu legislativního prostředí a realizaci výškových staveb dočasně nepovolit.“ 
 
 
 
 
Celý text včetně obr. materiálu má k dispozici o. s. Za krásnou Olomouc 



Ministerstvo kultury České republiky 
 
Maltézské nám. 471/1 telefon: 257 085 111 
P. O. BOX 74 fax: 224 318 155 
118 11 Praha 1 – Malá Strana e-mail:  posta@mkcr.cz 
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Magistrát města Olomouce 
odbor koncepce a rozvoje 
Hynaisova 10 
779 11 Olomouc 
 
 
Váš dopis značky          Naše značka                Vyřizuje / linka            V Praze dne 
SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga      č.j. MK 9094/2012 OPP         Ing. arch. Hamouzová/416           31. ledna 2012 
 
 
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Olomouc 
 
           Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga ze 
dne 14. 11. 2011 o projednání výše zmíněného návrhu Územního plánu (dále jen ÚP) 
Olomouc. 
Pořizovatelem ÚP Olomouc je Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje. Návrh 
ÚP Olomouc zpracovala firma KNEIS+KYNČL s.r.o., architektonický atelier, Šumavská 
416/15, 602 00 Brno, datum září 2011.   

K návrhu zadání Územního plánu Olomouc uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky 
ve svém vyjádření č. j. 14187/2008 ze dne 29. 12. 2008 a ke konceptu se Ministerstvo kultury 
vyjádřilo stanoviskem č. j. MK 14204/2010 OPP ze dne 5. 8. 2010. 
Dopisem č. j. MK 61523/2011 OPP ze dne 25. 11. 2011 požádalo Ministerstvo kultury 
o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje 
k návrhu územního plánu následující připomínky. 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec: 
V rámci řešeného území se nachází: 
• Městská památková rezervace (dále jen MPR) Olomouc, prohlášená Výnosem MK ČSR 
čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, 
Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, 
Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým 
komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek 
Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, 
Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně 
a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace; vedená v Ústředním seznamu KP ČR pod 
R.č.1987701 (dále jen Výnos o prohlášení MPR Olomouc). 



• Světové kulturní dědictví, sloup Nejsvětější trojice, zapsaný dne 30. 11. 2000 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; vedený v Ústředním seznamu KP ČR 
pod R.č. 13602/8-3599. 

• Národní kulturní památka (dále jen NKP) areál Přemyslovského hradu, prohlášená 
Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení 
některých kulturních památek za národní kulturní památky; vedená v Ústředním seznamu 
KP ČR pod R.č. 13754/8-3751, 13755/8-3752, 13757/8-3754, 13756/8-3753, 13761/8-3758, 
13760/8-3757, 13759/8-3756, 13758/8-3755, 13659/8-3656, 13658/8-3655.  

• Národní kulturní památka (dále jen NKP) Klášterní Hradisko, prohlášená Nařízením 
vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky; vedená v Ústředním seznamu KP ČR pod 
R.č. 30199/8-1746. 

• Národní kulturní památka (dále jen NKP) kostel sv. Mořice, prohlášená Nařízením vlády 
č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky; vedená v Ústředním seznamu KP ČR pod  
R.č. 13663/8-3660. 

• Národní kulturní památka (dále jen NKP) soubor barokních kašen a sloupů, prohlášená 
Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení 
některých kulturních památek za národní kulturní památky; vedená v Ústředním seznamu 
KP ČR pod R.č. 13558/8-3555, 13602/8-3599, 13603/8-3600, 13604/8-3601, 13560/8-3557, 
13662/8-3659, 13559/8-3556, 13717/8-3714. 

• Ochranné pásmo MPR (OP MPR) Olomouc, určené bývalým Městským národním 
výborem Olomouc, odboru kultury dne 27. 7. 1987 pod č.j. kult.1097/8Tař. 

• Ochranné pásmo kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie 
na Svatém Kopečku a areálu národní kulturní památky bývalého premonstrátského 
kláštera Hradisko, rozšířené rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc  
č. j. kult. 2973/95/G ze dne 21. 9. 1995. 

• Ochranné pásmo v okolí měšťanské střelnice, stanovené rozhodnutím Referátu kultury 
OKÚ Olomouc ze dne 6. 5. 1996. V roce 1998 vyhořela, ochranné pásmo nebylo zrušeno, 
podrobnější popis je uveden u prvku 36991/8-3158 sportovní střelnice. 

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstř. číslem.  
Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona  
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Připomínky k Návrhu územního plánu: 
 
Ad. 3.5. – UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ROZVOJ LOKALIT A OCHRANU 

A ROZVOJ HODNOT LOKALIT 

Následující připomínky a požadavky vycházejí ze závěru vypořádání pořizovatele ÚP se 
stanoviskem Ministerstva kultury ke konceptu ÚP, se kterým bylo ministerstvo seznámeno. 
V úvodu je nutno zmínit, že koncept ÚP Olomouc byl zpracován na vysoké profesionální 
úrovni. Za velmi pozitivní považujeme akceptování, ze strany pořizovatele, většiny připomínek 
ministerstva ke konceptu, a to zejména k jednotlivým návrhových lokalitám. Na dalších 
připomínkách však i nadále Ministerstvo kultury trvá a požaduje je v návrhu ÚP Olomouc 
zohlednit. Zejména opakovaně zmiňujeme požadavek respektování stávající výškové 
hladiny u návrhu nových staveb, a to v těch lokalitách a územích, ke kterým se 
ministerstvo vyjádřilo již ve svém stanovisku ke konceptu ÚP Olomouc. Jedná se zejména 
o rozvojové lokality (nová zástavba či přestavba), nacházejí se v území MPR, v území 



OP MPR, a to zejména v bezprostřední blízkosti území MPR, či jde o lokality situované 
v pohledových vazbách na MPR.  
Odůvodnění: 
Na základě 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. Viz zejména § 4 odst. 1  písm. a), b), e) a § 5 odst. 1 písm. a), 
b), c), e). Změna výškové hladiny zástavby, ve smyslu jejího navýšení v navrhovaných 
lokalitách, může negativním způsobem „narušit“ panorama města. Blízké i dálkové 
pohledy na jednotlivé městské dominanty mohou být navýšením hladiny zástavby 
nežádoucím způsobem ovlivněny, čímž by došlo k poškození předmětu památkové 
ochrany. 
Historické jádro města Olomouc bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací jako po Praze 
druhý nejhodnotnější a nejzachovalejší urbanistický soubor. Dle odůvodnění rozhodnutí o 
vyhlášení OP MPR Olomouc účelem tohoto ochranného pásma je 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. 
Nepříznivé vlivy a zásahy může představovat i nová zástavba s vyšší výškovou hladinou tak, 
jak je v návrhu ÚP Olomouc řešeno. 
 
 
Na základě posouzení návrhu ÚP Olomouc Ministerstvo kultury vítá, že na řadu lokalit, které 
se dotýkají zájmu státní památkové péče, budou následně zpracovány územní studie, či 
regulační plány. Tyto doporučuje ministerstvo již v rozpracovanosti konzultovat s orgány státní 
památkové péče, zejména s NPÚ, ústředním pracovištěm a územním odborným pracovištěm 
v Olomouci, aby již v těchto fázích byly respektovány a podchyceny zájmy státní památkové 
péče v daných územích.    
 
PŘETRVÁVAJÍCÍ ROZPORY S POŽADAVKY MINISTERSTVA KULTURY 
V ÚZEMÍ MPR A OP MPR: 

… 
 
US - 18 (viz vypořádání I.1.22) 
Ochranné pásmo MPR 
Návrh: kompaktní bloková zástavba polyfunkčních objektů o výšce 25/29 a 29/29 m a jeden 
výškový objekt v jihovýchodním nároží lokality. 
Ministerstvo kultury požaduje respektovat stávající výškovou úroveň okolní zástavby. 
Navržená úroveň nové blokové zástavby (25/29 a 29/29 m) je z hlediska podmínek OP MPR 
neakceptovatelná. Z památkového hlediska by došlo ke znehodnocení území MPR, neboť nová 
výstavba by znemožnila pohled na panorama MPR z ulice Velkomoravské. Z uvedených 
důvodů není akceptovatelný v daném území ani výškový objekt. 
Odůvodnění: 
Z hlediska dálkových pohledů je akceptovatelná zástavba pouze do výše 19/23 m. Posuzovaný 
záměr je v rozporu s podmínkami MPR zejména § 4 odst. 1 písm. b) Výnosu o prohlášení MPR 
Olomouc, kdy předmětem ochrany v MPR jsou hlavní městské dominanty v dálkových 
a blízkých pohledech. Ochranné pásmo MPR slouží k ochraně obrazu památkově chráněného 
území. Stavební činnost a další zásahy musí být regulovány tak, aby nebyly porušeny nebo 
ohroženy hodnoty území MPR. Vzhledem k tomu, že navrhovaná výšková hladina nové 
zástavby převyšuje výškovou úroveň zástavby stávající, byly by tímto řešením ohroženy blízké 



i dálkové pohledy na hlavní městské dominanty území MPR. Rovněž výškový objekt by se 
výrazně, nežádoucím způsobem, uplatňoval v panoramatických pohledech na MPR. 
 
US - 17 (viz vypořádání I.1.22) – původně plocha plynáren se samostatně stojícími objekty. 
Návrh: obytná zástavba o výšce 19/23 m.  
Jedná se o velmi exponované území z dálkových pohledů z ulice Velkomoravské na území 
MPR. Ministerstvo kultury požaduje zástavbu pouze solitérních objektů do max. výše 
17/21 m. 
Odůvodnění: 
Viz výše - jako odůvodnění k US – 18. 
 
DALŠÍ PŘÍPOMÍNKY: 
… 
 
US - 52 - lokalita současné městské tržnice a parkové plochy 
Ochranné pásmo MPR 
Jedná se o exponované území, ležící při hranici MPR. Stávající zástavba při tř. Svobody 
nepřesahuje výšku 17/21 m. Vedle objektu městské tržnice, KP zapsaná v ÚSKP ČR pod 
rejstř.  č.101939, se zde nachází lehké přízemní stavby. V minulosti se v daném místě 
připravovala výstavba stejného charakteru, která byla přes velký odpor veřejnosti odmítnuta.  
Z hlediska umístění lokality při hranici MPR a jejího OP považuje Ministerstvo kultury toto 
území za velmi cenné. Současné funkční využití doporučuje Ministerstvo kultury z hlediska 
zájmu státní památkové péče zachovat.  
Odůvodnění: 
Ochranné pásmo zde MPR slouží k ochraně obrazu památkově chráněného území. Stavební 
činnost a další zásahy musí být regulovány tak, aby nebyly porušeny nebo ohroženy hodnoty 
území MPR. Vzhledem k tomu, je žádoucí, aby navrhovaná výšková hladina nové zástavby 
výrazně nepřevýšila výškovou úroveň zástavby stávající, a to tak, aby nebyly ohroženy blízké 
i dálkové pohledy na území MPR.  
 
  
… 
… 
 
Ad. 12.3. Zadání regulačního plánu RP - 03: „Výšková dominanta Šantovka“ 
Ochranné pásmo MPR. 
Objekt, respektive výšková dominanta bude řešena tak, aby doplnila a rozvinula vedutu města 
o novodobou dominantu – soudobou vrstvu v obrazu města. 
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s výškovou dominantou v území OP MPR a záměr 
požaduje přehodnotit. Se zadáním RP - 03: „Výšková dominanta Šantovka“ nesouhlasí 
Ministerstvo kultury zejména v bodě 12.3.3. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání. 
Odůvodnění: 
Záměr je v rozporu s rozhodnutím o vyhlášení OP MPR Olomouc. Viz jeho odůvodnění: 
Historické jádro města Olomouc bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací jako po Praze 
druhý nejhodnotnější a nejzachovalejší urbanistický soubor. Dle odůvodnění rozhodnutí 
o vyhlášení OP MPR Olomouc účelem tohoto ochranného pásma je 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. 



Veduta města je daná a chráněná též na základě Výnosu o prohlášení MPR Olomouc, kdy 
mimo jiné dle § 4 odst. 1 písm. b) jsou předmětem ochrany hlavní městské dominanty 
v dálkových i blízkých pohledech.  
Ministerstvo kultury je toho názoru, že případná realizace výškové dominanty může 
„zavedenou“, velmi pěknou a hodnotnou, po staletí utvářenou vedutu města, patřící mezi 
výrazné kulturní prvky města, naopak výrazně poškodit. 
Na základě výše uvedeného Ministerstvo kultury konstatuje, že veduta je památkově chráněná, 
její silueta je z hlediska stavebních aktivit neměnná a veškeré novodobé zásahy do ní jsou 
z hlediska zájmu státní památkové péče nežádoucí, neboť by se dostaly do rozporu jak 
s Výnosem o prohlášení, tak i s podmínkami OP MPR. 
 
… 
… 
 
 
 
        Ing. arch. Hana Šnajdrová  
       vedoucí oddělení regenerace kulturních 

 památek a památkově chráněných území  
          v odboru památkové péče Ministerstva kultury 

 



	  
Tisková	  zpráva	  k	  předání	  petice	  

Proti	  výškovým	  stavbám	  v	  Olomouci	  
	  

Občanské	   sdružení	   Za	   krásnou	   Olomouc	   uzavřelo	   petiční	   akci	   Proti	   výškovým	  
stavbám	  v	  Olomouci,	   kterou	   k	  21.	   květnu	   podepsalo	  přes	   800	  občanů.	  V	  úterý	   22.	   května	  
2012	   ji	   v	  15	   hodin	   do	   rukou	   primátora	  města	  Martina	  Novotného	   osobně	   předají	   členové	  
petičního	  výboru	  v	  čele	  s	  historikem	  architektury	  prof.	  PhDr.	  Rostislavem	  Šváchou,	  CSc.	  	  

„O	   závažnosti	   obsahu	   petice	   svědčí	   i	   skutečnost,	   že	   mezi	   více	   než	   osmi	   sty	  
podepsanými	  občany	  jsou	  i	  desítky	  významných	  osobností	  z	  řad	  architektů,	  historiků	  umění	  či	  
památkářů,	   za	   něž	   jmenujme	   např.	   profesory	   Jindřicha	   Vybírala,	   Emila	   Přikryla,	   Pavla	  
Zatloukala	  či	  nakladatele	  Martina	  Součka,“	  říká	  předseda	  o.	  s.	  Alexandr	  Jeništa.	  	  

Petice	  žádá	  změnu	  znění	  připravovaného	  návrhu	  Územního	  plánu	  statutárního	  města	  
Olomouce,	   resp.	   těch	   jeho	   pasáží,	   které	   v	   budoucnu	   v	  Olomouci	   připouštějí	   vznik	   dalších	  
výškových	   staveb,	   aktuálně	   především	   připravovanou	   věžovou	   stavbu	   v	   lokalitě	   Šantovka	  
mezi	   ulicemi	   Kosmonautů,	   Wittgensteinovou	   a	   Šantovou,	   tedy	   na	   samé	   hranici	   druhé	  
největší	  a	  nejvýznamnější	  městské	  památkové	  rezervace	  v	  České	  republice.	  

„Jsme	   bytostně	   přesvědčeni,	   že	   výškové	   stavby	   nenapravitelně	   poškozují	   siluetu	  
našeho	  města,	  což	  dokazují	  již	  stojící	  věžové	  objekty	  na	  třídě	  Kosmonautů	  (Moravská	  vysoká	  
škola)	   a	   v	   ulici	   Jeremenkově	   (Regionální	   centrum	   Olomouc),“	   říká	   člen	   petičního	   výboru,	  
historik	  architektury	  prof.	  PhDr.	  Rostislav	  Švácha,	  CSc.	  a	  dodává,	  že	  „panorama	  historického	  
města	   je	   veřejnou	   hodnotou,	   která	   si	   zaslouží	   mimořádnou	   péči	   a	   ochranu.	   Je	   třeba	  
odmítnout	   snahy	   o	   „privatizaci“	   této	   veřejné	   hodnoty	   úzkou	   skupinou	   majitelů	   výškových	  
staveb,	  tím	  víc,	  je-‐li	  jejich	  motivací	  pouze	  vlastní	  zisk	  nebo	  dokonce	  jen	  okázalá	  exhibice.“	  

Sdružení	  Za	  krásnou	  Olomouc	  k	  tématu	  petice	   rovněž	  uspořádalo	   několik	   veřejných	  
akcí,	   jmenujme	   především	   téměř	   tříhodinovou	   veřejnou	   debatu	   k	  připravovanému	  
Územnímu	   plánu	   Olomouce,	   které	   se	   v	  prosinci	   2011	   zúčastnilo	   na	   200	   občanů,	   což	   lze	   s	  
ohledem	   na	   složitost	   tématu	   pokládat	   za	   velký	   úspěch.	   Dále	   se	   uskutečnila	   rovněž	   hojně	  
navštívená	  přednáška	  Výškové	  stavby	  vs.	  historická	  centra	  měst	  historika	  umění	  a	  jednatele	  
Klubu	   za	   starou	   Prahu	   Richarda	   Biegela.	   „Tématu	   prostorového	   a	   územního	   plánování	   se	  
týkala	  i	  přednáška	  Hledání	  obyvatelného	  města	  významného	  českého	  teoretika	  architektury,	  
urbanisty	   a	   architekta	   Pavla	   Hniličky,	   jehož	   kniha	   Sídelní	   kaše	   patří	   k	  nejinspirativnějším	  
teoretickým	   studiím,	   jaké	   byly	   v	  posledních	   desetiletích	   u	   nás	   publikovány,“	   představuje	  
jednu	  z	  akcí	  o.	  s.	  prof.	  Švácha.	  	  

Oprávněnost	   požadavků	   petice	   umocňují	   dále	   i	   negativní	   stanoviska	   Ministerstva	  
kultury	   ČR	   a	   Národního	   památkového	   ústavu	   vydaná	   k	   výškovým	   stavbám	   plánovaným	  
v	  návrhu	   nového	   Územního	   plánu.	   „Věříme,	   že	   kompetentní	   výkonné	   orgány	   Magistrátu	  
města	  Olomouce	  budou	  tato	  stanoviska	  respektovat	  a	  k	  právě	  probíhajícím	  řízením	  i	  ke	  všem	  
dalším	   fázím	   projektů,	   které	   by	   s	   objemem	   výškové	   stavby	   pracovaly,	   zaujmou	   stanovisko	  
NEGATIVNÍ.	   Také	   doufáme,	   že	   všemožně	   zabrání	   případným	   pokusům	   investorů	   výškové	  
stavby	  prosadit	  ještě	  v	  rámci	  stávajícího	  územního	  plánu,“	  komentuje	  požadavky	  petice	  další	  
členka	  petičního	  výboru,	  historička	  umění	  Martina	  Mertová.	  	  	  	  	  	  



	   Kromě	   archů	   s	  podpisy	   petentů	   předá	   petiční	   výbor	   primátorovi	   Novotnému	   i	  
výmluvný	  dárek.	  „Prof.	  Švácha	  vytvořil	  papírové	  modely	  tří	  olomouckých	  věžových	  staveb	  –	  
dvou	   již	   stojících	   v	  jejich	   konkrétní	   podobě	   a	   třetí,	   teprve	   plánované,	   v	  podobě	   objemové	  
studie.	   Rádi	   bychom,	   aby	   v	  kanceláři	   primátora	   tyto	   tři	   artefakty	   zůstaly	   jako	   memento,“	  
doplňuje	  ještě	  historik	  architektury	  Jakub	  Potůček.	  	  
	  
V	  Olomouci	  21.	  května	  2012	  
	  
	  
Kontakt	  pro	  média:	  
	  
Mgr.	  Jakub	  Potůček	  
tel.:	  776	  793	  368	  
potucek@olmuart.cz	  
	  
Mgr.	  Martina	  Mertová	  
tel.:	  777	  576	  087	  
martinamertova@seznam.cz	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Petice	  proti	  výškovým	  stavbám	  v	  Olomouci	  
	  
K	  rukám	  primátora	  Statutárního	  města	  Olomouce	  pana	  Martina	  Novotného	  

My,	  níže	  podepsaní	  občané,	  prostřednictvím	  této	  petice	  žádáme	  změnu	  znění	  
připravovaného	  návrhu	  Územního	  plánu	  statutárního	  města	  Olomouce,	  resp.	  těch	  jeho	  
pasáží,	  které	  v	  budoucnu	  v	  našem	  městě	  připouštějí	  vznik	  dalších	  výškových	  staveb.	  	  
Dále	  žádáme,	  aby	  kompetentní	  výkonné	  orgány	  Magistrátu	  města	  Olomouce	  zaujaly	  
jednoznačně	  NEGATIVNÍ	  stanovisko	  k	  právě	  probíhajícím	  řízením	  i	  ke	  všem	  dalším	  fázím	  
projektů,	  které	  by	  s	  objemem	  výškové	  stavby	  pracovaly.	  Aktuálně	  máme	  na	  mysli	  především	  
připravovanou	  věžovou	  stavbu	  v	  lokalitě	  Šantovka	  mezi	  ulicemi	  Kosmonautů,	  
Wittgensteinovou	  a	  Šantovou.	  Jsme	  přesvědčeni,	  že	  výškové	  stavby	  nenahraditelně	  
poškozují	  panorama	  města,	  o	  čemž	  svědčí	  neblahá	  zkušenost	  s	  již	  stojícími	  objekty	  na	  třídě	  
Kosmonautů	  a	  v	  ulici	  Jeremenkově.	  Panorama	  historického	  města	  je	  veřejnou	  hodnotou,	  
která	  si	  zaslouží	  mimořádnou	  péči	  a	  ochranu,	  a	  je	  nanejvýš	  nepřípustné	  ji	  „privatizovat“	  pro	  
potřeby	  úzké	  skupiny	  majitelů	  a	  uživatelů	  výškových	  staveb.	  	  
	  
Děkujeme.	  
	  
Petiční	  výbor:	  
prof.	  PhDr.	  Rostislav	  Švácha,	  CSc.	  
Mgr.	  Martina	  Mertová	  
Mgr.	  Jakub	  Potůček	  
Mgr.	  Alexandr	  Jeništa	  
	  
Zastupovat	  petiční	  výbor	  při	  jednání	  se	  státními	  orgány	  je	  oprávněn:	  Mgr.	  Jakub	  Potůček	  

	  

	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Z	  příloh	  k	  návrhu	  Územního	  plánu	  Olomouce	  překreslil	  R.	  Švácha	  
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Yažený pane magistře'

Statutiírní město olomouc obdrželo dne22.05.2012 Vaši Petici proti výškoqým stavbám
v olomouci, opatřenou932 podpisy občanů.

Vaše petice byla projednana na jedniíní RMo dne 12.a6.20|2 a k řešení této věci Vám
sděluj eme následuj ící :

Na zríkladě Pokynů pto zptacování náwhu Územního plrínu olomouc schválených Z}y'lo
ďne 23.2.2011, jejichŽ součástí by1 mimo jiné polqln ,,-problematika ýškových dominant
,,A,, do 75 m v íot-ttta,n 011 a 0] 4 bude ve spolupráci s MK ČR prehodnocena (posouzena,
vyhodnocena a prověřena),,, byl zpracovžn návrh územního planu. Zpracovatel v něm stejně
jako v konceptu vymezil výškolé dominanty dg Ínadmální vysky 75 m pro podporu rozvoje
třídy Kosmonautů (v lokalitě Šantovk4 na tř. Kosmonaufu _ rozestavěný objekt v lokalitě
bývalých kasiáren 9.května a na ul. Jeremenkova _ stavající objekt RCo) s podmínkou, že
veškerá odstavná a parkovací stání budou situována v riímci objektu, odpovídající veřejné
prostranství bude zajištěno jako součást záměru' nejvyšší podIaži bude veřejně přístupné a
podmínkou je pořízení regulačního pliínu, max. FIPP ýpického patra nebylo stanoveno.

Dále jsou v návrhu stejně jako v konceptu vymezeny tzv. novodobé městské brány do
maximální vyšky 40 m, definované jako místa vymezená při novodobých vstupech do města
jako ýznarnná orientační a rozvojová ilzemí (Lipenská' Holická a Brněnská u1.) S
podmínkou, že veškerá a odstavná parkovací stá{lí. bu{pu-qr@o-vanq yrrímqi objektů'
odpovídající veřejné prostranství bude zajištěno jako součást záméru, max. HPP typického
patra bylo stanoveno 40a m2 a podmínkou je poÍizern regulačního plánu.

Náwh územního plánu bylprojednan s dotčenýni orgány. Lhůta pro uplatnění stanovisek
dotčených orgánů uplyrrrrla dne 3.2.2012, avšak vzhledem ktomu, Že někÍerá ztěchto
stanovisek obsahovďa podmínky' je třeba návrh územního planu upravit a zajistit dohodu
s příslušnými organy. MK ČR ve svém stanovisku nesouhlasilo s výškovymi dominantami ani
s novodobými městskými branami. odbor koncepce a rczvoje jako pořizovatel musí
v souladu se stavebním zákonem respektovat stanoviska dotčených orgánů, zrrávrha budou
tedy výškové dominanty i novodobé městské brany vypuštěny.

Následně bude návrh posouzen krajshým uřadem. Veřejně projednání upraveného návrhu
se předpok|ádáve 2. pololetí 2012.
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Rada města si uvědomuje zodpovědnost při rozhodování o výškoých stavbách
v olomouci a problematikou se opakovaně zabývalajak v případě jednotliých investorských
zámértl, tak v případě náwhu ýškovych dominant v novém územním plrínu. V rámci
vyhodnocení projedniání konceptu nového územního plánu rada města projednala dne
14.12.2010 problémové okruhy, znícbž se jeden likal výškové zonace a schválila varianfu
s ýše uvedeným pokynem pro Zpracování návrhu ve věci výškoqých dominant.

o akfia|izaci ilzemnt studie regulačních podmínek areá|u bývalých kasaren 9.května
v olomouci ruda města jednala opakovaně ďte 2l.4.2009, |9.52a09, 15.9.2aa9, 6.4.2010 a
T.6.2010 a nakonec po zváženi všech oko|ností odsouhlasila variantu regulačních podmínek,
která připustila při splnění určitych podmínek umístění ýškové stavby na tř. Kosmonautů.

Developerský záměr v lokalitě Šantovka rovněž rada města projednávala opakovaně, mj'
dne22.4.2008,17.6.2008, 8.7.2008 a na jedniíní dne 5.8.2008 schválila stanovisko k záměru s

ýškovým býowým domem 18 NP a administrativními budovami Vyšky 8-9 NP, ve kterém
se mj. uvádí:
a) Rnda města.olomouce po seznámení s dasavadním průběhem předběžrrých jednání o
revitalizaci areálu býllalých zóvodů MILO a seznómení se studií revitalizace areálu,
př e dl o ž e nou d ev e l op er e m, vyj adř uj e p o dp or u t o mut o z ámě r u.
b) Studii v předloženém rozsahu považuje za možné ýchodisko pro zahájení projednání
záměru v rómci územního řízení a dopracování vyššíchfiizí dokumentace pro stavební řízení.
c) Z hlediska výšlrnvé hladiny navrhované zóstavby v území bude pro stanoviska Rmo v
budoucnosti klíčoýmfalaorem lcvalita konlcrétního architelúonického řešení, přičemž blízkost
historickliho jádra města klade mimořádně vysoké nárolry na architehonickau kvalitu
zástavby, navrhované pro funkci administrativy, bydlení a knmerce. Realizace výškové
dominaný s funkcí bydlení v lokalitě, je pak s ohledem na hodnoty historického dědictví města
olomouce podmíněna předložením architektanickeho řešení na nejvyšší úrovni soudobé
architehury v evropském i světovém měřítku.

V souěasné době dle iďormace odboru stavebního oddělení památkové péče a oddělení
uzemně správního žádft řízetive věci výškové stavby v lokalitě Šantovka neprobíhá. Pokud
jde o státní sprálu, bude v rámci správních řizerupostupováno v souladu s legislativou.

S pozdravem

Martin Novotný



	  
	  
	  
Vážený	  pan	  

Martin	  Novotný	  

primátor	  Statutárního	  města	  Olomouc	  

Horní	  náměstí	  	  583	  

779	  11	  	  Olomouc	  

	  

V	  Olomouci	  	  14.	  září	  2012	  
	  

	  
Vážený	  pane	  primátore,	  

	  

	  	  	  	  	  v	  posledních	  dnech	  se	  v	  médiích	  objevily	  zprávy1	  o	  pokračujícím	  záměru	  vybudovat	  na	  území	  tzv.	  

Šantovky	  třetí	  výškovou	  budovu.	  Proto	  se	  formou	  otevřeného	  dopisu	  vracíme	  k	  tématu,	  které	  

o.	  s	  .	  Za	  krásnou	  Olomouc	  otevřelo	  již	  v	  lednu	  tohoto	  roku	  formou	  petiční	  akce.	  Petici	  proti	  výškovým	  

stavbám	  v	  Olomouci	  podpořila	  svým	  podpisem	  bezmála	  tisícovka	  občanů,	  což	  potvrzuje,	  že	  budoucí	  

podoba	  města	  není	  veřejnosti	  lhostejná	  a	  že	  ne	  všichni	  jeho	  obyvatelé	  sdílí	  názor,	  že	  kulturní	  úroveň	  

historického	  města	  a	  jeho	  budoucí	  rozvoj	  musí	  být	  nutně	  demonstrován	  počtem	  podlaží	  jeho	  

novostaveb.	  

	  

	  	  	  	  	  Zástupci	  o.	  s.	  Za	  krásnou	  Olomouc	  Vám	  22.	  5.	  2012	  předali	  petici	  a	  12.	  6.	  2012	  ji	  projednala	  Rada	  

města	  Olomouce.	  V	  odpovědi	  z	  13.	  6.	  2012	  garantujete	  zodpovědnost	  Rady	  města	  při	  rozhodování	  

o	  výškových	  stavbách	  v	  Olomouci	  a	  dokládáte	  ji	  výčtem	  jednání	  na	  toto	  téma.	  Dozvídáme	  se	  z	  ní	  

mimo	  jiné,	  že	  to	  byla	  Rada	  města,	  která	  „připustila	  při	  splnění	  určitých	  podmínek	  umístění	  výškové	  

stavby	  na	  tř.	  Kosmonautů“.	  Jsme	  přesvědčeni,	  že	  tato	  stavba	  (Vysokoškolský	  kampus	  a	  inovační	  

centrum)	  nejen	  svou	  nízkou	  architektonickou	  kvalitou,	  ale	  zejména	  výškou	  cca	  75	  metrů	  

nenapravitelně	  porušila	  panorama	  historického	  jádra	  města	  Olomouce,	  druhé	  největší	  památkové	  

rezervace	  v	  České	  republice	  a	  jednoho	  z	  dvanácti	  míst	  zapsaných	  na	  seznamu	  UNESCO.	  

	  

                                                
1 http://olomouc.idnes.cz/santovka-chce-postavit-treti-olomoucky-mrakodrap-fs2-/olomouc-
zpravy.aspx?c=A120901_1823800_olomouc-zpravy_stk, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/186002-
mrakodrap-uz-v-olomouci-jen-tak-nevyroste/, staženo 13. 9. 2012. 



	  	  	  	  	  Naše	  obavy,	  které	  se	  pojí	  s	  výstavbou	  třetí	  výškové	  stavby	  na	  Šantovce	  (v	  ochranném	  pásmu	  MPR,	  

tedy	  na	  její	  samé	  hranici),	  jsme	  vyjádřili	  v	  textech	  a	  komentářích	  doprovázejících	  předání	  petice.	  

Do	  jisté	  míry	  nás	  uklidnila	  Vaše	  odpověď,	  že	  z	  návrhu	  nového	  územního	  plánu	  musejí	  být	  výškové	  

dominanty	  vypuštěny,	  aby	  se	  zadavatel	  i	  zhotovitel	  územní	  dokumentace	  vyrovnal	  se	  stanovisky	  

dotčených	  orgánů,	  v	  tomto	  případě	  	  s	  názorem	  Ministerstva	  kultury	  České	  republiky.	  Oceňujeme,	  

že	  je	  Rada	  města	  ochotná	  naslouchat	  názorům	  odborné	  složky	  dotčených	  orgánů	  a	  respektovat	  její	  

stanovisko,	  totožné	  s	  naším.	  Dokládá	  to	  také	  proměnu	  názorů	  od	  posledního	  jednání	  Rady	  města	  

z	  5.	  8.	  2008,	  v	  němž,	  jak	  uvádíte,	  Rada	  „vyjadřuje	  podporu“	  záměru	  vybudovat	  na	  Šantovce	  „výškový	  

bytový	  dům	  18	  NP	  a	  administrativní	  budovy	  výšky	  8–9	  NP“.	  

	  

	  	  	  	  	  „Klíčovým	  faktorem“	  pro	  stanovisko	  RmO	  v	  roce	  2008	  měla	  být	  „kvalita	  konkrétního	  

architektonického	  řešení“.	  S	  ohledem	  na	  „hodnoty	  historického	  dědictví	  města	  Olomouce“	  měla	  být	  

výšková	  dominanta	  „podmíněna	  předložením	  architektonického	  řešení	  na	  nejvyšší	  úrovni	  soudobé	  

architektury	  v	  evropském	  i	  světovém	  měřítku“.	  V	  Pokynech	  pro	  zpracování	  návrhu	  Územního	  plánu	  

Olomouce	  schválených	  ZMO	  dne	  23.	  2.	  2011	  se	  počítá	  s	  tím,	  že	  „problematika	  výškových	  dominant	  ...	  

bude	  ve	  spolupráci	  s	  MK	  ČR	  přehodnocena	  (posouzena,	  vyhodnocena	  a	  prověřena)“.	  Jiným	  

z	  chvályhodných	  prostředků	  urbanistického	  plánování,	  který	  v	  Pokynech	  najdeme,	  je	  podmínka,	  

že	  stavbu	  výškových	  budov	  musí	  provázet	  „pořízení	  regulačního	  plánu“.	  

	  

	  	  	  	  	  Všechny	  tyto	  argumenty	  svědčí	  o	  tom,	  že	  město	  a	  jeho	  představitelé	  berou	  problematiku	  další	  

výškové	  zástavby	  v	  blízkosti	  historického	  centra	  vážně.	  Apelujeme	  proto	  na	  ně,	  aby	  zabránili	  vzniku	  

další	  stavby,	  případně	  schválení	  potřebných	  fází	  její	  projektové	  přípravy	  v	  rámci	  podmínek	  daných	  

platnou	  územní	  dokumentací,	  v	  níž	  výšková	  regulace	  není	  pevně	  zakotvena.	  	  

	  	  	  	  	  Bez	  zpracovaného	  regulačního	  plánu,	  s	  nímž	  dle	  výše	  zmíněných	  „Pokynů“	  	  Rada	  města	  Olomouce	  

do	  budoucna	  už	  počítá,	  opravdu	  nelze	  prověřit	  únosnost	  záměru	  pro	  dané	  místo.	  

Stejně	  tak	  není	  jednoduše	  možné	  uhlídat	  nejvyšší	  architektonickou	  kvalitu,	  kterou	  se	  RmO	  

zaštiťovala,	  protože	  se	  jedná	  o	  záměr	  soukromého	  investora.	  Jemu	  se	  bohužel	  nedá	  vnutit,	  ale	  jen	  

doporučit	  institut	  veřejné	  architektonické	  soutěže,	  která	  jediná	  má	  šanci	  rozkrýt	  a	  pojmenovat	  

architektonické	  kvality	  z	  většího	  počtu	  návrhů.	  

	  

	  	  	  	  	  Ztotožňujeme	  se	  s	  odbornými	  názory	  Národního	  památkového	  ústavu	  i	  se	  stanoviskem	  MKČR	  o	  

tom,	  že	  výškové	  stavby	  do	  blízkosti	  historického	  centra	  Olomouce	  nepatří	  a	  že	  nenávratně	  poškozují	  

hodnotu	  historického	  dědictví	  města.	  Chyba,	  kterou	  prezentuje	  druhá	  výšková	  budova	  na	  třídě	  

Kosmonautů,	  nemůže	  být	  s	  vědomím	  představitelů	  města	  dále	  multiplikována.	  Ignorovat	  stanovisko	  

MK	  ČR	  k	  návrhu	  nového	  územního	  plánu	  v	  diskutované	  lokalitě	  s	  argumentem	  o	  jiné	  právní	  úpravě	  



(dle	  stávajícího	  platného	  ÚP)	  považujeme	  za	  nezodpovědné,	  ba	  nemravné	  bazírování	  na	  liteře	  

„zákona“	  na	  úkor	  jeho	  smyslu	  či	  ducha.	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  Velmi	  bychom	  ocenili	  opětné	  projednání	  tématu	  v	  RmO	  i	  Vaši	  odpověď,	  z	  níž	  bychom	  se	  dozvěděli,	  

jaký	  postoj	  k	  němu	  skutečně	  zaujímáte.	  

	  
	  
	  
V	  Olomouci	  dne	  14.	  září	  2012	  
	  
S	  přátelskými	  pozdravy	  	  
	  
za	  výbor	  o.	  s.	  Za	  krásnou	  Olomouc	  
	  
Mgr.	  Alexandr	  Jeništa	  	  

Mgr.	  Martina	  Mertová	  

Mgr.	  Jakub	  Potůček	  

Mgr.	  Martina	  Potůčková	  

Prof.	  PhDr.	  Rostislav	  Švácha,	  CSc.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  





 

o. s. Za krásnou Olomouc, Kosinova 7, 779 00 Olomouc 

 

 

Rada města Olomouce 

(adresně každému členovi) 

Magistrát města Olomouce 

Horní náměstí  583 

779 11  Olomouc 

 

V Olomouci 8. listopadu 2012 
 

 

     Vážení členové Rady města Olomouce,  

 

     dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí, která souvisí s úsilím o uchování jedné z největších hodnot 

Olomouce – historického jádra a jeho dominantní role v obrazu města. Leží nám na srdci ochrana a 

trvalá udržitelnost siluety jeho historického jádra, druhé největší památkové rezervace v zemi se 

solitérem zapsaným na listině UNESCO. Její zachování je podmíněno mimo jiné citlivou (ale zároveň 

přísnou) regulací výškového zónování budoucích objektů, které by ji mohly nepříznivě ovlivnit, 

ohrozit nebo dokonce nenávratně zničit.  

     Dominantní roli historického jádra města Olomouce vnímá každý kulturně založený člověk. 

Institucionálně, takřka se stoletou tradicí, se o její ochranu zasazuje památková péče a dnes ji završuje 

kompetentní, v našem případě dokonce vrcholný orgán státní správy, Ministerstvo kultury České 

republiky. To mělo možnost vyjádřit se k problematice ochrany siluety Olomouce v rámci projednání 

nového územního plánu města. Ve svém Stanovisku k návrhu územního plánu Olomouc (č.j. MK 

9094/2012 OPP, ze dne 31. 1. 2012) pregnantně stanovilo požadavky na ochranu historického jádra 

města a v souladu s Výnosem o prohlášení MPR Olomouc i s podmínkami Ochranného pásma MPR 

kategoricky odmítlo novodobé výškové dominanty, včetně  poslední uvažované, s pracovním názvem 

„Šantovka“, sahající do úrovně 75 m, v bezprostřední blízkosti MPR, v jejím ochranném pásmu.  

     Vůle široké veřejnosti v procesu pořizování nového územního plánu hraje pouze dílčí, podpůrnou, 

zřídkakdy rozhodující roli. Proto se občanské sdružení Za krásnou Olomouc vydalo jinou cestou, jak 

pomoci ochránit po Praze druhý nejhodnotnější a nejzachovalejší urbanistický soubor České 

republiky. Iniciovalo petiční akci, při níž se proti stavbě další výškové stavby vyjádřila bezmála 

tisícovka občanů a uspořádalo několik kulturně-společenských akcí na téma územního plánování a 

ochrany kulturních hodnot Olomouce. 
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     Při té příležitosti vstoupili zástupci sdružení opakovaně do jednání s primátorem Martinem 

Novotným. Písemně1 nás pan primátor ujistil, že si  Rada města „uvědomuje zodpovědnost při 

rozhodování o výškových stavbách v Olomouci“, a doložil to výčtem jednání na toto téma a citacemi ze 

zápisů. Byli jsme také ujištěni, že Odbor koncepce a rozvoje MMO jako pořizovatel územně plánovací 

dokumentace musí v souladu se stavebním zákonem respektovat stanoviska dotčených orgánů (MK 

ČR) a že tudíž budou „z návrhu výškové dominanty ... vypuštěny“. 

     Nato však byla odvysílána televizní reportáž, z níž se občané mimo jiné dozvěděli, že „podle 

primátora není vyloučené, že někdo výškovou budovu v Olomouci postaví ještě před tím, než nový 

územní plán začne platit“.2 Rovněž regionální tisk přišel s podobnými informacemi: „Na scéně se však 

nyní navzdory postoji ministerstva kultury objevuje klíčové ale. Pokud totiž investor Šantovky získá 

stavební povolení ještě před změnou územního plánu, může "svůj" mrakodrap i v budoucnu postavit. 

Rozpor s novým plánem, který by mezitím vešel v platnost, už totiž nic neznamená.“ "Vydané územní 

rozhodnutí platí a je možné v souladu s ním záměr realizovat," potvrzuje Dosoudil. ... Stavitelé 

Šantovky tak se vztyčením třetího mrakodrapu počítají. "Připravujeme kroky k tomu, abychom mohli 

tuto stavbu realizovat," potvrzuje mluvčí projektu Juraj Aláč.“3 

     Vzniká tedy situace,  kdy stavební úřad magistrátu města,  jako autonomní orgán státní správy, 

může být kýmkoliv požádán o vydání územního rozhodnutí pro využití území či umístění stavby a 

musí je posuzovat podle územního plánu města platného v okamžiku podání žádosti, aniž by vzal 

v potaz nové, všeobecně známé okolnosti vyplývající z nových skutečností spojených s návrhem 

pořizovaného územního plánu. Primátor i vedoucí Odboru koncepce a rozvoje MmOl dávají najevo, 

že při nejlepší vůli neumějí garantovat, že do doby dokončení a vydání nového územního plánu města 

nebudou stavebním úřadem povolovány stavby, které jsou v diametrálním rozporu s široce 

demokraticky projednanou koncepcí nového územního plánu a také v diametrálním rozporu se 

závaznými stanovisky vrcholných orgánů státní správy (např. zmíněného MK ČR - protože vrcholné 

orgány státní správy pochopitelně účastníky územního řízení nejsou). 

     Spatřujeme v takovém postoji bezprecedentní návod, jak na poslední chvíli obejít rodící se 

koncepce nových územních plánů, jak je těmito "last minute" akcemi drasticky narušit, znehodnotit 

nebo dokonce zcela znemožnit. Vysoce oceňovaná široká informovanost a demokratický proces 

projednání nového olomouckého územního plánu by tak rázem přestaly být ctností, ale výsměchem 

demokratické společnosti. 

 

 
                                                
1 Odpověď primátora M.  Novotného na Petici proti výškovým stavbám v Olomouci, č.j.: 
SMOL/079984/2012/OKP/MN, ze dne 13. 6. 2012. V příloze. 
2 Reportáž Evy Knajblové pro ČT 24, 15. 7. 2012, 15.10 hod., ke stažení: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/186002-mrakodrap-uz-v-olomouci-jen-tak-nevyroste/ 
3 Michal Poláček, Šantovka plánuje třetí olomoucký mrakodrap, ministerské ne ji nezastaví, iDNES, 3. 9. 2012, 
ke stažení:  http://olomouc.idnes.cz/santovka-chce-postavit-treti-olomoucky-mrakodrap-fs2-/olomouc-
zpravy.aspx?c=A120901_1823800_olomouc-zpravy_stk 
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     Dovolujeme si proto městskou radu upozornit na nástroj, s jehož pomocí lze tomuto absurdnímu a 

paralyzujícímu nebezpečí čelit do doby, kdy bude dokončen a vydán nový územní plán. Jak nám 

písemně potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, takový nástroj je plně v kompetenci Rady 

města. Je jím specifický nástroj územního plánování – vydání územního opatření o stavební uzávěře 

(viz. §§ 97–99 Stavebního zákona), které vydává Rada města jako opatření obecné povahy.    

     Účelem stavební uzávěry je prozatímně upravit poměry v území. Konkrétně může omezit nebo 

zakázat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by taková činnost mohla 

ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. 

Stavební zákon přitom vymezuje, že „připravovanou“ územně plánovací dokumentací se rozumí 

taková dokumentace, pro kterou již bylo schváleno „zadání“, což je v případě nového územního plánu 

města Olomouce už 3 a půl roku splněno (zadání bylo schváleno 23. 2. 2009). 

     Samozřejmě by šlo pouze o dílčí stavební uzávěru – jak věcně (pouze výškové budovy), tak plošně 

(pouze exponované okolí historického jádra, které ovšem samozřejmě zahrnuje také diskutované 

území lokality „Office Park Šantovka“). Není třeba se přitom obávat, že tímto opatřením dojde 

k umrtvení stavební činnosti v Olomouci jako celku – plošně ani věcně. Stavební zákon říká jasně, že 

stavební uzávěru lze vydat pouze a jen v takovém rozsahu, aby eliminovala riziko stavební činnosti, 

realizace stavebních záměrů, které by ztížily nebo znemožnily využití území podle připravované 

územně plánovací dokumentace.  

     Závazné stanovisko MK ČR k územnímu plánu kategoricky odmítá novodobé výškové dominanty 

v bezprostřední blízkosti MPR, v jejím ochranném pásmu. Je povinností Odboru koncepce a rozvoje 

toto závazné stanovisko respektovat. Zbývá tedy už jen to nejdůležitější, zajistit, aby to nebyly jen 

neúčinné a prázdné proklamace.  Zajistit, aby přestalo existovat riziko neúmyslného nebo záměrného 

obcházení těchto nepřekročitelných limitů připravovaného územního plánu, riziko porušování jedněch 

ustanovení Stavebního zákona pomocí rutinního a dogmatického uplatnění ustanovení jiných. Je 

v rukou vás – členů Rady města Olomouce – abyste vybavili stavební úřad právně relevantním 

argumentem, aby případnou žádost o vydání územního rozhodnutí, které by bylo v rozporu 

s připravovanou územně plánovací dokumentací, mohl a musel zamítnout. Ve Vašich rukou je, aby se 

uplatňování Stavebního zákona začalo dít v Olomouci konzistentně. Je zřejmé, že bez vydání 

územního opatření o stavební uzávěře dle §§ 97–99 Stavebního zákona toho dosáhnout nelze. 

     Potřeba ochrany siluety historického jádra města Olomouce je pro ochranu jeho urbanistických 

hodnot naléhavější a nadčasovější aspekt než periodicky aktualizovaný územní plán města. V této 

souvislosti nehraje žádnou roli, kdy a zda vůbec bude nový územní plán vydán. Od chvíle, kdy se 

výškový limit potenciálních objektů v okolí historického jádra objevil v závazném stanovisku MK ČR, 

už totiž nejde o pouhý dílčí urbanistický aspekt, nýbrž o závazný axiom.  

     Jelikož zatím nevíme o tom, že by současné vedení města hledalo způsob, jak účinným způsobem 

čelit popsaným rizikům, t.j. zásadním a trvalým ztrátám architektonických a urbanistických hodnot 

území, dovolujeme si upozornit na jednu z možných cest. 



 

4 
 

 

     Jako členy Rady města Vás proto vyzýváme, aby tento orgán samosprávy města využil svého 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. Pokud se Rada 

rozhodne tak učinit, zajistí do doby dokončení a schválení nového územního plánu města právní 

garanci faktické ochrany role historického jádra v obrazu města. 

 

     Velice Vám děkujeme, že se v navrhované věci budete angažovat. 

 

     Za o. s. Za krásnou Olomouc, výbor sdružení  

 

 
 

 

 

Na vědomí:  

1) Jednotliví členové Rady města Olomouce. 

2) Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. 

3) Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 

118 11 Praha 1. 

4) Bc. Ing. Hana Mazurová, vedoucí oddělení územního plánu a stavebního řádu, Krajský 

úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a 

stavebního řádu, Jeremenkova 40b, 779 11. 
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5) Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel NPÚ, územního odborného pracoviště Olomouc, 

Horní nám. 25, 771 00 Olomouc. 

6) JUDr. Eva Hyravá, vedoucí Stavebního odboru MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

7) Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí oddělení památkové péče Stavebního odboru MmOl, 

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

8) Ing. Radek Dosoudil, vedoucí Odboru koncepce  a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, 779 11 

Olomouc 

9) Ing. Bc. Vladimír Procházka, předseda Odborné komise Rady města Olomouce pro 

architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR, MmOl, Horní 

náměstí  583, 779 11  Olomouc. 

10) KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno. 

 

Přílohy: 

1. Tisková zpráva  z 21. 5. 2012 a znění Petice proti výškovým stavbám v Olomouci. 

2. Odpověď primátora M. Novotného na Petici proti výškovým stavbám z 13. 6. 2012. 

3. Otveřený dopis o. s. Za krásnou Olomouc primátorovi Martinu Novotnému z 14. 9. 2012. 

4. Výřez z mapových podkladů Návrhu územního plánu se zaznačením tří výškových dominant. 

5. Výřez mapy Olomouce s vyznačením hranic Městské památkové rezervace a jejího ochranného 

pásma, se zakreslením lokality umístění třetí výškové dominanty (75m). 

6. Třetí výšková budova v objemové studii zakreslená do panoramatu města Olomouce při pohledu 

z věže kostela sv. Mořice. Kresba R. Šváchy. 

7. Třetí výšková budova na konci ulice Šantovy - objemová studie odpovídající avizované výšce 75m,  

zákres do fotografie. 
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Dopis zůstal bez jediné odpovědi, byť byl doručen každému členovi MR adresně. 
 



TISKOVÁ ZPRÁVA Klubu architektů Olomoucka (KAO)  
 
Otevřený dopis vedení města ve věci připravované výškové stavby "Šantovka Tower" 
 
Klub architektů Olomoucka je volné sdružení lidí různých východisek, přístupů a zkušeností 
se společným jmenovatelem naší profese a zájmu o město, kde žijeme a pracujeme. 
V aktuální diskusi nad navrhovanou výškovou budovou v Šantově ulici z nás velká část 
zastává jednotné stanovisko, které Otevřeným dopisem veřejně vyjadřujeme a dovolujeme si 
Vás požádat o jeho zveřejnění. 
 
Vedle občanských sdružení a respektovaných osobností jde o další podporu přesvědčení, že 
stavba je objektivně nepřijatelná a o její realizaci nelze rozhodovat v úzkém kruhu metodou 
líbí/nelíbí. 
  
Otevřený dopis píšeme v době, kdy  
- investor intenzivně připravuje realizaci tohoto projektu a zveřejnil dosud jen dvě atraktivní 
vizualizace objektu, bez dokumentace vazeb na širší okolí 
- máme špatnou zkušenost z průběhu schvalování právě dokončované obdobné výškové 
stavby BEA centrum Olomouc (investor TESCO SW), která podle našeho názoru narušuje 
urbanistické a architektonické hodnoty v území 
- v médiích se objevují zavádějící titulky typu "V Olomouci vyroste do roku 2015 třetí 
mrakodrap, nejvyšší ze všech" (mf DNES 12. 12. 2012)  
 
Toto v nás vyvolává přesvědčení, že nutno veřejnosti sdělit i náš pohled na tento investiční 
záměr. Zaujmutí stanoviska není lehké. Jdeme proti profesi architekta ve městě, kde bychom 
všichni chtěli stavět. S plným vědomím a svědomím tak vyjadřujeme obecnější závazek, že 
takto se dobrá architektura dělat nedá. 
 
Naše aktivita se neomezuje pouze na toto prohlášení.  
Profesní čest nám velí podložit naše názory jednoznačnými a korektními argumenty. Snažíme 
se proto vlastními silami vytvořit chybějící  dokumentaci, jak by se mohla uvažovaná stavba 
ve městě projevit.  
Nejdříve jsme vyrobili maketu zamýšlené budovy a umístili ji u bronzového modelu města na 
Horním náměstí. Přiložené fotografie zobrazují hmotu navrhované stavby vůči struktuře 
zástavby Městské památkové rezervace a nastiňují viditelnost stavby z historického města. 
Již z této nedokonalé prezentace je zřejmé, že stavba bude viditelná z Dolního náměstí.  
Dále usilujeme o vytvoření co nejpřesnější dokumentace výškové budovy v širších vztazích. 
Chceme tímto poděkovat panu primátorovi, že nám k tomuto účelu poskytne prostorový 
digitální model města, který má k dispozici odbor koncepce a rozvoje. Věříme, že pomocí něj 
vytvoříme objektivní materiál, který odborné i široké veřejnosti prokáže, o jak tvrdě 
necitlivou stavbou vůči historické Olomouci se jedná. 
 
Za Klub architektů Olomoucka 
  
Martin Lubič akad. soch. arch.   
Zamenhofova 24, 779 00 Olomouc 
tel. 608 000 642 

 

 



Vážený pane primátore,  

Vážení radní a zastupitelé města Olomouce, 

 

my, níže podepsaní architekti, žijící a působící v Olomouci a Olomouckém kraji, 
rezolutně protestujeme proti záměru výstavby výškové budovy "Šantovka 
Tower".  

Takováto stavba na toto místo NEPATŘÍ z těchto důvodů: 

1) nevratně poškozuje urbanistické a architektonické hodnoty, kulturní dědictví  

2) je v rozporu s pravidly: Stavební zákon přikazuje nenarušovat urbanistické 
a architektonické hodnoty v území, stavba je umístěna v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace, ignoruje odborný názor Národního 
památkového ústavu, stanovisko Ministerstva kultury ČR ke konceptu a návrhu 
územního plánu, odborné vyjádření Odboru koncepce a rozvoje Magistrátu 
města Olomouce, stavba je v rozporu s programovými dokumenty Statuárního 
města Olomouce 

3) je neetická: záměr vybudovat výškovou stavbu v této lokalitě nelze chápat 
jinak, než jako ztrátu pokory, jako subjektivní zviditelnění investora, 
parazitujícího na jedinečnosti řádu, budovaného stovky let našimi předchůdci  

Naléhavě Vás proto žádáme, abyste zajistili ochranu Vám svěřeného města 
a nepřipustili realizaci této stavby.  

 

V Olomouci 5. února 2013 
 

Martin Lubič, Tomáš Pejpek, Pavel Grasse, Milan Obenaus, David Helcel, Petr 
Malý, Otto Schneider, Pavel Pospíšil, Stašek Žerava, Pavel Fryčák, Michal 
Giacintov, Vítězslav Petr, Lukáš Blažek, Ondřej Spusta, Radek Liška, Miroslav 
Pospíšil, Vít Janků, Martin Ševčík, Petr Daněk, Daria Johanesová, Mirek 
Procházka, Petr Mičola, Hanka Bělařová, Hanka Prášilíková, Miroslav Malý, Petr 
Skoumal, Jan Šmoldas, Jana Římská, Jiří Finger, Petr Nosál, Marek Novák, 
Stanislav Duroň 



"ŠANTOVKA TOWER" A MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE (KAO)



ZKOUMÁNÍ PROPORCE "ŠANTOVKA TOWER" K  PANORAMATU MĚSTA (KAO)



ZKOUMÁNÍ VIDITELNOSTI "ŠANTOVKA TOWER" Z DOLNÍHO NÁMĚSTÍ (KAO)



FOTOGRAFIE MODELU MĚSTA S MAKETOU
VÝŠKOVÉ BUDOVY (PŘIBLÍŽENÍ SE HORIZONTU
ČLOVĚKA POMOCÍ ZRCÁTKA)

PRACOVNÍ FOTOMONTÁŽ S
PŘEDPOKLÁDANOU VIDITELNMOSTÍ

"ŠANTOVKA TOWER"

ZKOUMÁNÍ VIDITELNOSTI "ŠANTOVKA TOWER" Z DOLNÍHO NÁMĚSTÍ (KAO)



Žádost občanů o projednání věci spadající do samostatné působnosti 
Zastupitelstvem města Olomouce dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 

  
V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, žádáme o projednání následující problematiky spadající do samostatné 
působnosti Statutárního města Olomouc na jednání Zastupitelstva města Olomouce.  

  
 
 

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. 

  
 
 
 

Odůvodnění:  
 

V nedávné době byla zahájena projekční příprava a projednání projektu výškové budovy 
“Šantovka Tower” umístěné poblíž Tržnice, tedy na hranici historického jádra a na ploše ležící  
v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc (vyhlášené Výnosem MK ČSR  
čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987). 
 

Navrhovaná stavba výškové budovy svou velikostí a umístěním znamená zásah do 
urbanistické struktury a panoramatu historického jádra Olomouce, který je měřítkem rovný 
hlavním olomouckým historickým dominantám jako jsou návrší s kostelem sv. Michala a 
dómské návrší s katedrálou sv. Václava. Jsme přesvědčeni, že taková změna znamená přímé 
ohrožení kulturně historické a urbanistické hodnoty městské památkové rezervace Olomouc. 
  

Připomínáme, že ochranu hodnoty Městské památkové rezervace Olomouc deklaruje 
řada závazných právních dokumentů i programových dokumentů města Olomouce, například: 

• Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, 
• Územní plán sídelního útvaru města Olomouce, 
• Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc, 

nepřímo pak hodnotu historického jádra vyzdvihují další dokumenty a programy: 
• Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko,  
• Integrovaný plán rozvoje území Olomouc. 

  
Vyzýváme Vás proto, aby Statutární město Olomouc jako účastník územního řízení na 

umístění výškového objektu trvalo v územním řízení na korektním a zákonném postupu, a 
především aby zajistilo ochranu veřejných hodnot v souladu se zákonem a svými vlastními 
programovými dokumenty. 
 



18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE,  
  
 KONANÉ DNE 25. února 2013  
  
 V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,  
  
 HYNAISOVA 10 V OLOMOUCI  
___________________________________________________________________  
 
Bod programu: 22  
Různé:  
Výstavba výškového objektu v lokalitě Šantovka - žádost občanů  
Primátor - navrhl projednat nejprve záležitost výškového objektu, ke které byl rozdán  
písemný materiál. Uvedl, že k této problematice se do diskuse z řad občanů přihlásil p.  
Pejpek, po jeho vystoupení bude materiál projednán. Poté vystoupí p. Chladnuch, který se  
také do diskuse přihlásil, a poté budou projednána případná ostatní témata. Zastupitelé  
s tímto postupem souhlasili.  
Pejpek Tomáš – uvedl, že v uplynulém měsíci začalo přípravným řízením úřední projednání  
stavby „Šantovka Tower“. Uvedl, že virtuální úvahy o výškových stavbách, které zaznívaly  
loni při projednávání územního plánu, se tak staly skutečností. Konstatoval, že kdyby bez  
pozornosti proběhlo územní řízení, výškový objekt by se stal již faktem. Uvedl důvody, proč  
tato stavba znepokojuje občany, kteří petici podepsali. Současně s jeho příspěvkem byla  
promítnuta prezentace, týkající se ukázky evropských historických měst v souvislosti  
s výškovými stavbami. Poukázal na skutečnost, že většinou se v těchto městech vyskytují  
výškové stavby, které vznikly v 70. nebo 80. letech a málokdy se přibližují historickému  
centru tak, jako budova navrhovaná v Olomouci. Konstatoval, že většina měst si chrání své  
historické části, včetně kontextu na tyto historické části. Požádal zastupitele, aby až přijde  
čas, se nad tímto zamysleli a využili pravomocí, které mají. Citoval text petice:  
„Žádáme Zastupitelstvo města Olomouce, aby zástupcům 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 Olomouce.  
  
Prof. Mezihorák – poznamenal, že problém symbiózy moderního a historického bude vždy  
rozněcovat vášně. Uvedl, že Olomouc představuje něco unikátního jak v rámci naší  
republiky, tak i v Evropě. Uvedl, že díky pevnostnímu sevření dostala Olomouc unikátní  
panorama, což je hodnota, kterou bychom měli šetřit. Konstatoval, že v tomto konkrétním  
případě není sympatizantem výstavby mrakodrapů kolem Olomouce. Uved, že stanovisko  
rady města se mu jeví jako adekvátní situaci, návrh usnesení považuje na rozumný a je  
potřebné v duchu tohoto usnesení postupovat. Vyjádřil podporu předloženému návrhu  
usnesení.  
Ing. Marek – požádal vedoucího odboru koncepce a rozvoje Ing. Dosoudila, aby informoval  
zastupitele, jak je to se současným územním plánem v návaznosti na obecné regulativy ve  
vazbě na městskou památkovou rezervaci.  
Ing. Dosoudil – uvedl, že takovýto rozbor je poměrně náročný a v souvislosti s tím, že  
uvedeným záměrem se odbor koncepce a rozvoje ještě nezabýval, není schopen tento  
rozbor udělat na místě, ale není problém jej nachystat písemně.  
Primátor – zrekapituloval, že od začátku roku se zúčastnil jednání olomouckého sdružení  



architektů, kde přítomným architektům slíbil, že tento záměr bude korektně projednán  
v souladu se všemi předpisy a zároveň přislíbil, že se budou moci na tomto posouzení a  
projednání záměru podílet, a to formou vypracování různých vizualizací, případně odborných  
stanovisek. Informoval, že toto územní řízení nebylo dosud zahájeno a zastupitelé tudíž  
nemohou přijmout určité stanovisko účastníka řízení, jak je žádáno petenty. Přislíbil, že  
zastupitelstvo o všech aspektech průběhu bude informováno a zastupitelé se k němu budou  
moci vyjádřit. Veřejně přislíbil, že jakmile bude územní řízení zahájeno, bude se tímto  
zastupitelstvo zabývat. Vyjádřil názor, že žádný záměr by neměl by být odsouzen dřív, než  
bude posouzen. Uved snahu přispět k tomu, aby tato debata proběhla co nejbarevněji.  
Současně upozornil, že každé řízení, které se týká MPR a jejího ochranného pásma podléhá  
stanovisku Památkové péče a vše bude řešeno, až soukromý investor o to požádá. Uzavřel,  
že součástí jeho odpovědi petentům bude ujištění, že záměr bude řádně projednán a bude i  
předmětem jednání zastupitelstva. 



Smarv, o.p.s. a Civipolis, o.p.s.  

si Vás dovolují pozvat 
na veřejnou debatu

VÝŠKOVÉ  STAVBY 
A  ROZVOJ  MĚSTA 
OLOMOUCE ?
ve středu 27. 2. 2013  
od 17:30 hodin ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 
(nám. Republiky 5)

Debaty se zúčastní zástupci památkové péče, 
města, investora projektu Šantovka Tower 
a občanského sdružení Za krásnou Olomouc. 
Zváni jsou další odborníci.

Názory a stanoviska veřejnosti jsou vítány. 
Účastníci debaty se během večera vyjádří 
k vybraným dotazům, jež lze pokládat 
prostřednictvím diskusního fóra na stránkách 
www.sblizenipolitikou.cz. 

Sblíženi politikou – výchova k aktivnímu 
občanství a lokální demokracii 
(CZ.1.07/3.1.00/37.0272)

 



Tisková	  zpráva	  NPÚ	  ÚOP	  v	  Olomouci	  k	  zamýšlené	  výstavbě	  Šantovka	  Tower	  v	  Olomouci	  
	  
Národní	   památkový	   ústav,	   územní	   odborné	   pracoviště	   při	   studiu	   projektové	   dokumentace	  
intenzivně	   zabýval	   vyhodnocením	   dopadů	   plánované	   výškové	   budovy	   Šantovka	   Tower	   na	  
hodnoty	  Městské	  památkové	  rezervace	  Olomouc	  a	  konstatuje,	  že	  	  
	  
Záměr	  výstavby	  výškového	  bytového	  objektu	  Šantovka	  Tower	  je	  v	  příkrém	  rozporu	  se	  zájmy	  státní	  
památkové	  péče.	  	  

Navržená	  novostavba	  výškového	  objektu	  v	  případě	  realizace	  zásadně	  a	  nevratně	  poškodí	  chráněný	  
statek	   –	   historické	   jádro	   města	   Olomouce	   prohlášené	   za	   Městskou	   památkovou	   rezervaci	  
Olomouc.	   Svou	   výškou	   navržená	   stavba	   zcela	   mění	   (ničí)	   panorama	   historického	   jádra	   města	   a	  
uplatnění	  hlavních	  městských	  dominant	  (dóm	  sv.	  Václava,	  kostel	  sv.	  Michala,	  kostel	  Panny	  Marie	  
Sněžné,	   věž	   objektu	   radnice,	   soubor	   barokních	   kašen	   a	   sloupů	   v	   Olomouci	   ad.)	   uplatňující	   se	  
v	  bližších	   i	   dálkových	   pohledech.	   Nepříznivě	   tak	   ovlivňuje	   celkový	   výraz	   a	   charakter	   Městské	  
památkové	  rezervace	  Olomouc	  a	  jejího	  okolí.	  	  

Je	   v	  rozporu	   se	   Zásadami	   rozvoje	   Olomouckého	   kraje,	   s	  Regulačním	  plánem	  Městské	  památkové	  
rezervace	  Olomouc,	  Vyhláškou	  Ministerstva	  kultury	   ČSR	  č.	   66/1988	  Sb.,	  kterou	  se	  provádí	   zák.	   č.	  
20/1987	   Sb.	   O	   státní	   památkové	  péči,	  Výnosem	  Ministerstva	   kultury	   ČSR	   ze	  dne	  21.	   12.	   1987	   čj.	  
16.417/87-‐VI/1a	  o	  prohlášení	  historického	  jádra	  města	  Olomouce	  městskou	  památkovou	  rezervací	  
a	  Vyhlášením	  ochranného	  pásma	  Městské	  památkové	  rezervace	  Olomouc	  ze	  dne	  27.	  7.	  1987	  pod	  č.	  
j.	  Kult.	  1097/87/Tsř.	  	  

Nerespektuje	   stanovisko	   Ministerstva	   kultury	   k	   návrhu	   nového	   Územního	   plánu	   Olomouce.	  
Ministerstvo	   kultury	   je	   přitom	   ústředním	   orgánem	   státní	   správy	   pro	   kulturní	   památky	   v	   České	  
republice	  a	  uplatňuje	  svá	  stanoviska	  k	  územně	  plánovací	  dokumentaci	  k	  vybraným	  územím.	  

Je	  v	  rozporu	  s	  mezinárodními	  dokumenty,	  kterými	  se	  ČR	  zavázala	  k	  ochraně	  kulturního	  dědictví,	  a	  
s	  dalšími	   obecně	   uznávanými	   mezinárodními	   dokumenty,	   které	   vyjadřují	   současný	   stav	   poznaní	  
kulturně	  historických	  hodnot	  historických	  urbanistických	  celků,	  jež	  je	  třeba	  zachovat.	  

	  
Podrobnosti	   argumentace	  poskytnuté	  výkonnému	  orgánu	   státní	  památkové	  péče,	  oddělení	  
památkové	   péče	   Magistrátu	   Města	   Olomouce	   jsou	   přiloženy	   zde:	   odkaz	   na	   přílohu	   č.	   1	  
k	  tiskové	  zprávě.	  
	  
Národní	   památkový	   ústav,	   ÚOP	   v	  Olomouci	   dále	   konstatuje,	   že	   si	   vyžádal	   posouzení	  
architektonické	  hodnoty	  projektu	  Šantovka	  Tower	   ze	   strany	  Ústavu	  dějin	  umění	  Akademie	  
věd	   ČR,	   v.v.i.,	   přičemž	   v	  tomto	   posouzení	   nebylo	   prokázáno	   architektonické	   řešení	   na	  
nejvyšší	  úrovni	  soudobé	  architektury	  v	  evropském	  i	  světovém	  měřítku.	  Posudek	  Ústavu	  dějin	  
umění	  akademie	  věd	  ČR,	  v.v.i.	  architektonické	  hodnoty	  projektu	  výškového	  domu	  Šantovka	  
Tower	  v	  Olomouci	  ke	  stažení	  zde:	  Příloha	  č.	  2	  k	  tiskové	  zprávě.	  
	  
Národní	   památkový	   ústav	   vyzývá	   veřejnost	   k	  	   a	   aktivnímu	   zájmu	   o	   další	   osud	   nejlépe	  
dochovaného	  urbanistického	  celku	  na	  Moravě	  s	  tisíciletou	  tradicí	  architektury	  a	  památkou	  
světového	   dědictví	   na	   prestižním	   Seznamu	   kulturního	   a	   přírodního	   dědictví	   lidstva	  
UNESCO.	  	  
	  
Národní	  památkový	  ústav	  děkuje	  za	  přínosné	  podněty,	  poskytnutá	  stanoviska	  či	  dokumenty	  
Klubu	  architektů	  Olomoucka,	  Ústavu	  dějin	  umění	  akademie	  věd	  ČR,	  v.v.i.	  a	  o.	  s.	  Za	  krásnou	  
Olomouc	  a	  dalším	  zainteresovaným.	  
	  



Další	  odkazy:	  
	  
Vizualizace	   a	   tisková	   zpráva	   Šantovka	   Tower	   investora:	   http://www.santovka.cz/pro-‐
media/nove-‐vznikajici-‐olomoucka-‐ctvrt-‐santovka-‐chysta-‐unikatni-‐stavbu/	   a	  
http://www.santovka.cz/download/pr-‐2012-‐12-‐11-‐nove-‐vznikajici-‐olomoucka-‐ctvrt-‐
santovka-‐chysta-‐unikatni-‐stavbu.pdf	  	  
	  
Vizualizace	   hmoty	   stavby	   ve	   3D	   modelu	   města	   zde:	  
http://www.uschovna.cz/zasilka/L4PVZCIV499TITHY-‐M66	  
	  
Zachycené	   názory	   odborné	   veřejnosti	   v	  anketě	   Osobnosti	   proti	   mrakodrapu	   zde:	  	  
http://www.krasnaolomouc.cz/?p=1234	  
	  
Záznam	  z	  veřejné	  diskuze	  Výškové	  stavby	  a	  rozvoj	  města	  Olomouce?	  ze	  dne	  27.	  února	  2013	  	  
zde:	  http://www.youtube.com/watch?v=G9fsNiiAnss	  
	  
V	  Olomouci	  dne	  16.	  4.	  2013	  
	  
Mgr.	  František	  Chupík,	  Ph.D.	  
ředitel	  NPÚ,	  ú.	  o.	  p.	  v	  Olomouci	  
	  



Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc 

 
  
 
Hodnocení urbanisticko-architektonických účinků ŠTW na urbánní prostředí Olomouce 
Zveřejněné vizualizace objektu ŠTW a zákresy objemu ŠTW do 3D modelu města ukázaly, 
že:  
 
1)  
Budova ŠTW bude díky své velikosti a díky svému umístění dominantou srovnatelnou s 
hlavními olomouckými historickými dominantami, jako jsou návrší s kostelem sv. Michala a 
dómské návrší s katedrálou sv. Václava.  
  
2) 
Budova bude viditelná  z části obvodu historického  jádra (průhled třídou Svobody, pohledy z 
Michalského výpadu), a bude těmto pohledům vzhledem ke své velikosti dominovat. Prostory 
obvodu historického jádra jsou přímou a památkově chráněnou součástí vlastního 
historického jádra, architektonicky celistvé, a dosud v takovém měřítku nenarušené. 
  
3) 
Budova ŠTW bude viditelná i z vlastního prostoru centra, například z části Dolního náměstí 
(poblíž vyústění na Horní náměstí). Věž se stane přímým účastníkem scenérie fasád 
historických domů a průčelí Kapucínského kostela. 
  
4) 
Budova ŠTW bude tvořit pohledovou dominantu v několika hlavních městských třídách 
vedoucích kolem historického jádra, či které k němu směřují - mimo uvedené Třídy Svobody 
dále Třídy 17. listopadu, Třídy Kosmonautů, Wittgensteinovy, Litovelské/Krapkovy (další 
zatím nebyly prověřené). Vzhledem k tomu, že jde o velkou část hlavních přístupových tras k 
centru, významně se pozmění vnímání centra - ŠTW se stane trvalou součástí prostorového a 
významového vnímání centra.  
  
5) 
Další skutečností je, že 3 volně rozmístěné novodobé věžáky vytvoří novou, výraznou, ale 
rozvolněnou urbanistickou strukturu, která se dotýká historického jádra. Tím znejasňuje 'čtení' 
historického jádra Olomouce - svébytného, velmi zachovalého středověkého urbanistického 
celku, jedné z hlavních urbanistických struktur v Olomouci, a významem nejdůležitější. 



  
6) 
ŠTW bude vstupovat do části dálkových pohledů na historické panoráma.  
  
 
Při uvedeném hodnocení je bráno v úvahu: 
  
• měřítko ŠTW - vůči okolní a historické zástavbě velikost ŠTW, resp. její hlavní věžové 
části, několikanásobně převyšuje velikost zástavby běžné zástavby MPR, totéž platí i pro 
architektonické členění hmot a fasád (vizualizace č. 20, 21, 22, vizualizace investora, příloha 
1) ) 
  
• výška a objem nadzemní části .. i ve srovnání s hlavními historickými dominantami 
výška ŠTW je srovnatelná se stávajícími hlavními dominantami, co se týká objemu nadzemní 
části je vizuálně srovnatelná s nejvýraznější dominantou - dómským chrámem 1) 
  
• vzdálenost ŠTW vůči jádru a hlavním historickým dominantám 
ŠTW leží ve stejných relacích vůči jádru jako stávající historické dominanty 1) 
  
• umístění ŠTW vůči hlavním městským prostorům - třídám, náměstím, zde i parkům 
dokládají vizualizace č. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;  
doporučuje se zpracovat vizualizaci viditelnosti ŠTV z veřejných prostranství v MPR a v OP 
MPR MPR  a srovnání s viditelností nejvyšší dominanty - dómského chrámu - softwarově, 
výstupy graficky i číselně 
  
• zda se ŠTW stává či nestává součástí větších kompozičních celků 
ŠTW se dotýká historického jádra, a zároveň je součástí kompozičního celku - rozvolněné 
linie tří věžových staveb podél třídy Kosmonautů; tím je znejasněna ‘čitelnost’ struktury 
historického jádra - viz srovnání vizualizací č. 17, 17 var DOWNTOWN; 
dále hlavní historické dominanty tvoří složitější, gradující kompoziční celky se zástavbou 
obou olomouckých návrší, naproti tomu ŠTW je zřetelně solitérní stavba 
  
• vizuální kvality ŠTW tvarové, kvality povrchu budovy - a vztah k vizuálním kvalitám 
tradiční a historické zástavby 
tvar ŠTW (objem zúžující se směrem dolů) je kontrastní vůči historickým dominantám; 
působení prosklenného pláště (lesk, odlesky, zrcadlení) měnící se v závislosti na počasí má 
odlišnou estetiku od zděné architektury a střešní krajiny MPR  
  
• architektonické členění a textury fasád nového objektu vzhledem k architektonickému řešení 
tradiční zástavby 
moderní (resp. pozdně moderní) jednolité rastrové členění fasád vs. tektonické členění 
gotických, novogotických dominant a repetitivní, výškově vrstvené a tvarově složité členění 
barokních dominant; společné je užití symetrie 
  
• působení ŠTW za soumraku a v noci - nasvětlení a prosvětlení objektu, i v kontextu 
historického prostředí 
prosvětlení převážně bytového objektu ve večerních hodinách (mozaikový efekt osvětlených 
oken známý z panelákových sídlišť) je vizuálně kontrastní k zástavbě MPR - osvětlené veřejné 
prostory, uliční fasády a zásadní dominanty odpovídající měřítku hist. jádra, a temná střešní 
krajina 



  
• významové odkazy které ŠTW nese .. i vzhledem k hodnotám symbolizovaným 
historickými a tradičními dominantami 
ŠTW nese významové odkazy k modernosti, komerci, a dominanci kapitálu, historické 
dominanty nesou významové odkazy k duchovnímu, univerzálním hodnotám, a k hierarchické 
mocenské struktuře. 
 

Návrh ŠTW a památková ochrana olomouckého historického jádra  

Historické jádro Olomouce je svébytným, celistvým a jedinečným historickým celkem, který 
vzhledem k těmto kvalitám a vzhledem k významu v měřítku ČR (ČSSR) byl v 50. a znovu v 
80. letech 20. století vyhlášen městskou památkovou rezervací (MPR). Pro ochranu MPR je 
vyhlášeno ochranné pásmo MPR. 
  
Z výše uvedeného urbanisticko-architektonického posouzení vyplývá, že případná výstavba 
ŠTW naruší dosud celistvý obraz MPR v blízkých pohledech, změní vnímání jednotlivých 
architektonických celků a dominant, změní důležité prostory historického jádra, naruší 
historicky formované vazby MPR na okolní městskou krajinu i celkové vnímání jádra města. 
V souhrnu se ukazuje, že výstavbou ŠTW dojde k podstatnému ovlivnění a pozměnění obrazu 
MPR. Výstavba ŠTW je proto v rozporu s památkovou ochranou historického jádra 
Olomouce. 
  
Odpověď na otázku, zda by výstavba ŠTW byla možná, vhodná a přínosná, kdyby se 
neuplatňovala koncepce památkové ochrany, je složitější, protože zahrnuje mnohem víc 
aspektů. Vyžadovala by také potřebu sjednotit se na jiném kulturním základu, jiné filozofii 
hodnot, než je ta nynější. Před takovou otázkou ale v případném územním řízení na ŠTW 
nestojíme. 
  
  
V Olomouci dne 14. 5. 2012 
Pavel Martinka, Tomáš Pejpek, Ondřej Spusta 
 
  
  
odkazy: 
1) doloženo grafickou přílohou - přílohy jsou ke stažení zde: http://uloz.to/xBcZtjwJ/schemata-k-stw-
zip 
odkazy na vizualizace - vizualizace z 3D modelu jsou ke stažení 
zde: http://uloz.to/xqMmA8t7/rendery-santovka-zip 
Zveřejnění zákresů do 3D modelu města 19. 4. 2013. 
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Statutární město Olomouc 
Magistrát 
K rukám Mgr. Vlasty Kauerové 
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
 
 
 

Věc:	  Odborné	  posouzení	  novostavby	  Šantovka	  Tower	  v	  Olomouci	  
 
Na základě Vaší objednávky číslo OB01181/13/OS ze dne 16. 5. 2013 se žádostí 
o odborné posouzení stavby Šantovka Tower v novém obchodním areálu 
Šantovka dodávám svůj názor. 
 
Jedná se o stavbu 75m vysoké budovy s obytnou funkcí, navržené arch. 
Robertem Bishopem ze známého britského studia Benoy, které se specializuje 
především na výstavbu obchodně-administrativních areálů v Evropě a Ásii (v 
Praze toto studio nedávno dokončilo výstavbu poslední etapy nákupního areálu 
Černý most). Výšková budova má vyrůst v rámci budování nového nákupního 
centra Šantovka, které vzniká v oblasti bývalé továrny Milo Olomouc u 
Mlýnského potoka.  
 
Stavba se nachází na okraji ochranného pásma městské památkové rezervace a 
její výstavbě nebrání stávající regulační plán města. Šantovka Tower je sama o 
sobě příkladem kvalitní architektury se skleněným pláštěm. Otázka však zní, zda 
je takto dominantní objekt možno situovat relativně blízko hlavních historických 
dominant města, jehož historické jádro patří k nejcennějším svého druhu 
v Evropě a jehož součástí je i impozantní barokní morový sloup Nejsvětější 
trojice na Hlavním náměstí, který je od roku 2000 zapsán v seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO.  
 
Osobně se domnívám, že v tomto konkrétním případě je taková stavba v dané 
lokalitě nevhodná, protože v panoramatu města svou výškou vytváří 
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konkurenční dominantu hlavním historickým monumentům města. V minulých 
epochách byla funkce dominanty určena především pro stavby sakrální, jako je 
v případě Olomouce cenná sestava kostelů a chrámů, případně stavby 
celoměstského významu, jako je radniční věž. Domnívám se, že tato 
hierarchická struktura je mimořádně cenná a pro charakter města, jež je mj. 
sídlem významné university a arcibiskupství a jež bylo hlavním městem 
Moravy, naprosto zásadní. Obytný věžák – jakkoli sám o sobě architektonicky 
kvalitní – tento princip porušuje, což z výše uvedených důvodů považuji za 
nesprávné.  
 
Řešením může být přepracování projektu a výrazné snížení této vertikální 
struktury, tak, aby stala jen lokální dominantou (její konečnou výšku by měli 
doporučit renomovaní experti v oblasti architektury, urbanismu a památkové 
péče) nebo odsunutí stavby do lokality dostatečně vzdálené od historického 
jádra (tu by měli opět stanovit experti). Případně od tohoto záměru zcela upustit. 
Výstavbou Šantovka Tower v dnešním záměru v dané lokalitě by mohl být navíc 
vytvořen nový precedens, který by mohl vést k dalším obdobným záměrům. 
V tomto směru by bylo vhodné rovněž upravit stávající územní plán města a 
jeho výškovou regulaci. 
 
Obecně nejsem nepřítelem vstupu současné kvalitní architektury do historického 
kontextu našich měst, domnívám se však, že je třeba takové záměry vždy 
podrobit odborné oponentuře. Zejména u tak cenných lokalit, jako je ta 
olomoucká, nás k tomu zavazuje i úcta k odkazu kulturního dědictví minulých 
epoch. 
 
Z výše uvedených důvodů proto realizaci výškového obytného domu 
Šantovka Tower dle projektu v dnešní podobě (květen 2013) nemohu 
doporučit. 
 

 
 

 
 
 

Zdeněk Lukeš 
historik architektury 

 
V Praze, dne 3. června 2013 



ZÁVĚR z 12. zasedání 
Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu 

konaného dne 19. září 2013 v Praze ve věci 
„ŠANTOVKA TOWER V OLOMOUCI – záměr výstavby výškové budovy 

v ochranném pásmu MPR Olomouc“ 
 
 
Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu je vrcholným 
specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní 
památkové péče. Dne 19. září 2013 projednala na svém 12. zasedání záměr stavby výškového 
obytného domu v bezprostřední blízkosti historického jádra Olomouce nazvaný „Šantovka 
Tower“ a  přijala následující závěr:   
  
Záměr stavby výškové budovy „Šantovka Tower“ v ochranném pásmu Městské památkové 
rezervace Olomouc je z hlediska památkové péče nepřijatelný. Dokumentace byla bez 
předchozí konzultace předložena k projednání ve smyslu zákona o státní památkové péči 
v březnu tohoto roku. Územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci se vyjádřilo zamítavě 
(NPÚ-391/19437/2013 ze dne 16. dubna 2013). Negativní vyjádření následně podpořila 
Památková rada Olomouckého pracoviště NPÚ na svém zasedání 3. července 2013. 
S ohledem na kulturní hodnotu historického jádra Olomouce a s touto hodnotou 
korespondující závažnost hrozícího poškození byl záměr předložen Vědecké radě. Vědecká 
rada vychází z veřejně dostupných informací a z podkladů poskytnutých Územním odborným 
pracovištěm NPÚ v Olomouci. V souvislosti se zařazením tohoto bodu na pořad jednání 
Vědecké rady byl osloven investor a byla mu nabídnuta možnost, aby projekt v úvodu jednání 
presentoval. Dne 4. 9. 2013 sdělil mluvčí projektu Šantovka Mgr. Juraj Aláč, že se z důvodu 
časových omezení na straně architektů nebude moci zástupce investora jednání Vědecké rady 
zúčastnit. 
 
Z hlediska památkové péče spočívá nepřijatelnost navrhované stavby ve čtyřech rovinách: 
v zásahu do panoramatu historického jádra Olomouce, v narušení vnímání hlavních 
městských dominant, v uplatnění navrhované novostavby v pohledech zevnitř městské 
památkové rezervace a ve změně měřítka, prostorových vztahů a ztrátě vazby architektonické 
dominanty s veřejně významnou funkcí stavby, která je dosud pro historické jádro Olomouce 
charakteristická.  
 
Olomouc byla po staletí správním a duchovním centrem Moravy. S významem města 
koresponduje architektonická, historická, duchovní a symbolická hodnota jeho staveb. 
Městská památková rezervace Olomouc patří v České republice k největším a 
nejhodnotnějším. Obraz města je podstatnou součástí těchto hodnot. Panorama historické 
Olomouce se z kvalitativního hlediska završilo v polovině 18. století. Bylo charakteristické 
podnoží hradeb a valů čerstvě dokončené bastionové pevnosti, nad nimiž se zvedaly desítky 
věží olomouckých kostelů, klášterů i profánních budov. Celkový dojem umocňovalo 
nezastavěné pevnostní předpolí a dvě dominanty blízkého okolí: premonstrátský klášter 
Hradisko a jeho expozitura, poutní kostel Navštívení P. Marie na Sv. Kopečku, který v pozadí 
města Olomouce vytvářel společně s alejí ze vzdálenosti desítek kilometrů zřetelně viditelný 
obraz kříže vložený do krajiny. Tyto prvky názorně ztělesňovaly postavení Olomouce jako 
duchovního centra Markrabství moravského. V důsledku josefínských reforem došlo k rušení 
klášterů a kostelů. Olomouc přišla o dvě třetiny sakrálních objektů a kanonií. Z města dříve 
výrazně vertikálního se stává město převážně horizontální. Nicméně působivost jeho 
sevřeného urbanistického útvaru, který kontrastoval s nezastavěným předpolím, byla stále 



patrná až do konce 19. století. Tehdy, po zrušení zdejší pevnosti, dochází k postupným 
změnám v panorámatu z hlediska blízkých pohledů. Příznačné je obestavění olomouckého 
hradu s katedrálou činžovními domy. Toto „zazdívání“ pak pokračovalo – a pokračuje dosud 
– i v jiných partiích kolem historického jádra. Přes utrpěné ztráty si však město stále 
zachovává nejen dominantní roli historického jádra, ale především jednu z jeho základních 
hodnot, dominanci duchovní složky nad hmotnou, vyjádřenou vertikálami olomouckých 
historických dominant, především věží. Od 90. let minulého století je však možné pozorovat 
útok na tuto po tisíc let se konstituující hierarchii. Je veden od jihovýchodu a jihu, tedy 
z oblastí, kde je urbanistický charakter města teprve dotvářen, případně z periferních částí 
příznačných chaotickou zástavbou. Po přestavbě spojené s výrazným zvýšením areálu 
olomoucké teplárny následovala výstavba výškového objektu multifunkčního Regionálního 
centra Olomouc, historickému jádru se následně velmi přiblížila novostavba soukromé vysoké 
školy BEA. Výšková budova „Šantovka Tower“ má vyrůst jako součást nového obchodního 
centra ve vzdálenosti zhruba 900 metrů od olomoucké radnice. Architektonická kvalita 
zmíněných staveb není přesvědčivá a nelze je považovat za přínosné ani urbanisticky. Návrh 
výškové budovy „Šantovka Tower“ prolamuje ochranné pásmo, jež bylo zřízeno právě proto, 
aby ochránilo vzhled historického jádra jako celku, jeho lidské měřítko a pohledovou 
dominanci historických veřejných a církevních staveb. Připuštěním takové stavby by byly 
popřeny základní zásady ochrany historického jádra Olomouce a vytvořen nebezpečný 
precedens podporující potlačení po tisíc let formovaných urbanistických a obecně i kulturních 
hodnot staré Olomouce. Dopady případného souhlasu se stavbou, která zcela jednoznačně 
odporuje účelu platné právní úpravy ochrany historického jádra, tedy dopady rezignace na 
dodržování práva a právní ochrany veřejného zájmu, přesahují rámec památkové péče, 
protože by zpochybnily základní instituty demokratického právního státu.   
 
Vědecká rada se po obsáhlé diskusi shodla na principielní nepřijatelnosti záměru. Na 
otázku „je předložený záměr – realizace výškové budovy Šatovka Tower v ochranném 
pásmu Městské památkové rezervace Olomouc  – přijatelný?“ odpověděli všichni 
přítomní členové Vědecké rady NE.  
 
Vědecká rada v této souvislosti ocenila kvalifikovanost odborného vyjádření Územního 
odborného pracoviště v Olomouci a ztotožnila se s jeho argumentací, která je podrobná, 
přesná, a odkazuje na všechny relevantní odborné a právní dokumenty. 
 
Účelem institutu ochranného pásma ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění, je ochrana kulturní památky, národní kulturní památky, 
památkové rezervace a jejich prostředí. Účel ochranného pásma je tak přímo vázán 
k předmětu ochrany chráněného statku. Právní vymezení Městské památkové rezervace 
Olomouc dané Výnosem ministerstva kultury ze dne 21. prosince 1987 výslovně jmenuje jako 
předmět ochrany prostorovou a hmotovou skladbu a hlavní městské dominanty v dálkových i 
blízkých pohledech. Připuštění výškové stavby, která konkuruje hlavním městským 
dominantám při pohledu na historické jádro, uplatní se při pohledech z města, což poškodí 
vnímání významných památek a souborů, jmenovitě Mariánského sloupu, Neptunovy a 
Jupiterovy kašny a celé jihovýchodní partie Dolního náměstí s kapucínským kostelem 
Zvěstování Páně, a která nepřijatelným způsobem mění vnímání struktury, proporcí a 
prostorových vztahů historického jádra Olomouce, není v souladu s účelem zákonné ochrany. 
Rozhodnutí v rozporu s účelem zákona by v tomto případě bylo o to závažnější, že dotčen by 
byl i statek zapsaný na Seznam památek Světového dědictví, a došlo by tak k porušení 
závazků České republiky, která se k jeho ochraně mezinárodně zavázala.   
 



Architektonická kvalita je důležitým kritériem pro stavbu samu, ale ve vztahu k historickému 
jádru jsou podstatné výška, hmota a umístění, protože ty budou mít dopad na chráněné 
hodnoty historického jádra bez ohledu na architektonickou kvalitu vlastní stavby. V této 
souvislosti je nicméně třeba konstatovat, že funkce Šantovky Tower je z hlediska významu 
pro veřejný prostor marginální a její architektonické ztvárnění ničím nevybočuje z průměru. 
Je to běžná komerční stavba. Vědecká rada se v tomto shoduje s posudkem Ústavu dějin 
umění Akademie věd ČR.  
 
Otázka vyvolaná předložením záměru Šantovka Tower má i obecný rozměr. Ochraně 
pohledových a panoramatických hodnot historických sídel je žádoucí věnovat velkou 
pozornost. To platí i pro ochranu historického jádra Olomouce. Dopad již realizovaných 
objektů teplárny, RCO 2 a BEA centra není pro Olomouc příznivý. Ve stavbě dalších 
výškových budov by se proto v jižním a jihovýchodním předpolí historického jádra Olomouce 
nemělo pokračovat. Vědecká rada v tomto podporuje stanovisko ministerstva kultury, které 
v připomínkách k návrhu nového územního plánu výškové stavby v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace Olomouc vyloučilo. Členové Vědecké rady jsou přesvědčeni, 
že snaha prosadit nepřijatelnou stavbu těsně před přijetím nového územního plánu je účelová. 
Obecným smyslem všech správních řízení je dostat do souladu individuální zájmy stavebníků 
se zájmem veřejným. Účelové připuštění navrhované stavby, která není z hlediska města 
Olomouce přínosná, ale která by naopak poškodila hodnoty, které mají být předmětem 
ochrany ve veřejném zájmu, by nemohlo být hodnoceno jinak než jako selhání veřejné správy. 
 
Vědecká rada doporučuje GŘ NPÚ v této věci přímo oslovit primátora statutárního města 
Olomouce. V této souvislosti souhlasí se zveřejněním výše uvedených závěrů.  
 
 
Členové Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu 
 
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.  – předseda     
Doc. PhDr. Josef Štulc – místopředseda       
 
PhDr. Richard Biegel, Ph.D 
PhDr. Zdeněk Dragoun       
Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc.     
Ing. arch. Naděžda Goryczková       
Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.       
Pavel Jerie       
Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.         
PhDr. Petr Kroupa         
Bc. Karel Ksandr         
Ing. arch. Karel Kuča        
Ing. arch. Věra Kučová       
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus       
Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.     
Ing. arch. Jiří Merger          
PhDr. Ivan Muchka            
Doc. Akad. soch. Jiří Novotný        
Ing. arch. Josef Pleskot        
Prof. PhDr. Miloš Stehlík        
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger      



Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.      
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.       
Ing. Jan Vinař          
Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc.     
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal        
Ing. arch. Miloš Solař – tajemník                                                      
 







Kompletní znění závazného stanoviska (52 stran) č.j. SMOL/183376/2013/OS/PP/Ka 

ve věci umístění novostavby „Šantovka Tower, Olomouc, Šantova ulice“,  

je k dispozici na vyžádání (krasnaolomouc@seznam.cz) 

 



Iniciativa Občané proti Šantovka Tower 
 

Obdbornou i laickou veřejnost v posledních dnech zaskočila informace o tom, že 

Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu, vedené Mgr. Vlastou 

Kauerovou, dalo bez jakýchkoliv podmínek souhlasné stanovisko k navrhované 

stavbě výškové budovy v lokalitě Šantovy ulice. Znamená to, že investor, který právě 

otevírá svoje nákupní středisko Šantovka (pro svou velikost a monofunkční náplň 

v organismu města velmi diskutabilní), má zase o krok blíž k realizaci svého 

nesoudného investorského záměru. Tím je 78 m vysoká výšková budova, navržená v 

ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. Komerční dům má 

poskytnout asi 90 bytů pro maximální počet 300 obyvatel. 

  

Závazné stanovisko zpracované Mgr. Vlastou Kauerovou je podkladem pro územní 

řízení, které bude nyní investor absolvovat. Pokud má veřejnost ještě možnost 

vzepjat se a vyjádřit odpor, pak je to právě teď, kdy ještě není vše ztraceno. 
Řada nekalostí politiků a úředníků může procházet jedině kvůli nezájmu občanů. 

Zájem veřejnosti o výškové stavby a jejich škodlivost pro historické jádro Olomouce 

graduje od doby výstavby BEA centra na třídě Kosmonautů. Na rozdíl od BEA centra 

je však lokalita Šantovky legislativně hájená statutem ochranného pásma městské 

památkové rezervace. Mnozí majitelé domů v ochranném pásmu znají přísnost a 

mnohdy až zarputilou snahu památkářů (těch odborných z Národního památkového 

ústavu i těch s razítkem z magistrátu) bránit jakýmkoliv změnám. Často je potíž 

přistavět patro nebo vyměnit okna s odkazem na ochranné pásmo. Jak může 

výkonný orgán památkové péče ustát před občany tak razantní výjimku ze svých 

pravidel? Jak je možné, že stavba, která by svou výškou zastínila i radniční věž a 

která by se tvrdě a kontrastně promítla v siluetě historického jádra, dostává u té 

samé památkové péče zelenou? Čí zájmy pak taková památková péče hájí? 

Správní orgán památkové péče ve své nejnižší instanci navíc bojkotuje názor 

instancí vyšších. Nerespektuje názory kompetentních, metodicky vybavených 

odborníků, za nimiž už stojí stoletá tradice vývoje úvah o památkové péči. Odborníci 

z oblasti památkové péče, architektury a urbanismu vyjádřili své jednoznačné NE 

prostřednictvím vědecké  rady Národního památkového ústavu. Desítky významných 

osobností z Olomouce, České republiky i ze zahraničí se k projektu ryze negativně 

vymezily na stránkách o. s. Za krásnou Olomouc. Za všechny jmenujme přední 



české pedagogy Alenu Šrámkovou nebo Miroslava Masáka, největší osobnosti české 

architektury Emila Přikryla, Josefa Pleskota, Mirko Bauma, z olomoucké intelektuální 

elity pak Jana Graubnera, Pavla Zatloukala, Františka Mezihoráka, Michala Bartoše. 

Čerstvě iniciativu za zachování vzácného Olomouckého panoramatu podpořil děkan 

filozofické fakulty UP Jiří Lach nebo předseda jejího akademického senátu, Tomáš 

Nejeschleba. 

   

Vedle nich se podepsalo také 932 občanů petici, kterou v lednu 2012 zveřejnilo o. s. 

Za krásnou Olomouc. Informování o kauze přispělo mimo jiné k tomu, že Město 

Olomouc na základě podnětu Ministerstva kultury vyňalo z návrhu nového územního 

plánu výškovou regulaci, která v místě lokality Šantovka počítala s výškovou 

dominantou o 75ti m. Do budoucna se tedy v ochranném pásmu (a nejen tam) 

s výškovými budovami nepočítá. Všichni to vědí, ale všichni dělají, jakoby nevěděli. 

Schvalování návrhu nového územního plánu se odkládá na neurčito, investor se 

snaží sehnat si potřebná razítka, dokud platí starý územní plán bez výškové 

regulace. Bude-li schválení návrhu odkládat ještě pár let, riskujeme věnec věžáků 

v ochranném pásmu, trnovou korunou Olomouce. V únoru 2013 proběhla další petice 

(s podpisy 699 olomouckých občanů), která vyzvala olomoucké zastupitelstvo, aby v 

územním řízení na Šantovka Tower hájilo jemu svěřené veřejné hodnoty. To se, jak 

vidíme dnes, nestalo. Primátor tehdy přislíbil, že věc projedná zastupitelstvo dřív, než 

se město k žádosti investora vyjádří. Nyní je magistrát s investorem na jedné lodi, 

žádá spolu s ním o vydání stanovisek.  

 

Proběhlo několik veřejných debat, žádné se však investor neúčastnil. Vlastní 

iniciativu vyvinul Klub architektů Olomoucka, který s podporou magistrátu vypracoval 

podle oficiálních podkladů digitálních map orientační vizualizace Šantovka Tower a 

odborný posudek návrhu. Naproti tomu investor poskytl veřejnosti asi pět líbivých 

vizualizací. Žádná z nich však nevypovídá o tom, jak příkře by s novostavbou bylo 

konfrontováno historické jádro a jak cizorodě by převýšená rezidenční stavba 

působila ve své bezprostředním okolí, v předpolí historického jádra města. Jak by 

stavba vypadala z hlavních náměstí, z významných městských tříd, z obvodu 

památkové rezervace nebo z důležitých dálkových pohledů? Nedaleká Vila na sile se 

svými 36 m je ještě akceptovatelnou dominantou, ale umíme si představit výšku více 

než dvojnásobnou? Není tajemstvím, že horní část novostavby by se při své výšce 



78 m pohledově uplatňovala i očím chodců na Dolním náměstí. Opravdu potřebuje 

Olomouc pro demonstraci svého rozvoje takto křiklavá, primitivní až vulgární gesta? 

  

Stanovisko Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu je chybné a co hůř, 

zdá se být záměrně zmanipulované. Pomíjí obsah a účel památkové péče, nebere v 

úvahu vyjádření předních českých odborníků, zamlčuje existující odborné a 

technické podklady a úplně rezignuje na odborný rozbor a hodnocení dopadu věžové 

stavby na památkovou rezervaci. 

 

Za těchto okolností považujeme za nutné veřejně vystoupit na obranu historického 

dědictví Olomouce, o které jsme se nezasloužili, ale které nám bylo svěřeno našimi 

předchůdci. Zachované historické jádro Olomouce tvoří po Praze druhou největší 

památkovou rezervaci v ČR, soubor dominant na olomouckých návrších je 

dochovaným a dosud jen mírně narušeným cenným historickým panoramatem.  

Navržená Šantovka Tower by svou velikostí a blízkostí k historickému jádru 

znemožnila vnímat toto historické prostředí v dosud neporušené podobě. Poškodila 

by jeho hodnotu historickou, památkovou a v konečném důsledku i potenciál 

komerční, turistický ruch. Naopak není známý žádný přínos objektu, který by vyvážil 

způsobenou škodu, neboť jde o soukromý komerční záměr, který jen využívá výšky 

objektu a lokality pro prodej výhledu na historické město. Nemůžeme to nazvat jinak 

než privatizací panoramatu. 

 

Vyzýváme proto veřejnost: pojďme bránit Olomouc! a zároveň ustanovujeme 
iniciativu Občané proti Šantovka Tower, jejímž cílem je zabránit výstavbě 
věžáku a chránit historickou Olomouc. Veřejné shromáždění na podporu této 
iniciativy se uskuteční v úterý 22. října 2013 v 17.00 hodin na Václavském 

náměstí, odkud se v průvodu vydáme na rozhraní Horního a Dolního náměstí. 
 
Tisková konference k témuž proběhla 18. 10. 2013 v Café ´87. Denisova 47, 

Olomouc. 



DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY 
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc  
    Tel.: +420 585 633 001, fax: +420 585 633 000, email: dekan.ff@upol.cz   

 
 

 

  
        V Olomouci 20. října 2013  

 
 
 
Prohlášení děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
k plánované výstavbě výškové budovy Šantovka Tower 
 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci sdružuje odborná pracoviště, 
která se kvalifikovaně zabývají historií městského osídlení, současnými sítěmi a 
fungováním měst, moderní architekturou i environmentální  a sociální tematikou. 
Vzhledem k řadě impulzů od akademické obce a špičkových odborníků na danou 
problematiku z řad pracovníků a absolventů FF UP vyslovuje jménem děkana FF 
UP vedení fakulty jasnou podporu hnutí Občané proti Šantovce, které se staví proti 
svévolné devastaci olomouckého panoramatu.  
Máme bohaté zkušenosti s hosty Olomouce z celého světa a známe jejich reakce. 
Jednoznačně konstatujeme, že hodnota Olomouce spočívá v kompaktní historické 
podobě města, jejíž narušení může způsobit nevratné škody, stejně jako tomu je u 
dvou předešlých výškových budov.  
Vyzýváme proto zainteresované instituce, akademickou obec i nejširší veřejnost, 
aby rezolutně vystoupily proti plánům na výstavbu výškové budovy Šantovka 
Tower.  
 
 
Za Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci   
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. , v.r. 
Děkan fakulty 

 

 



Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva 
Kdo jsme: 

Občané proti Šantovka Tower jsou občanská iniciativa otevřená všem občanům České republiky.  
Naším cílem je zamezit stavbě výškové budovy v Šantově ulici v Olomouci a nepřipustit poškození 
Městské památkové rezervace Olomouc. 

Zakládajícími členy jsou Petr Daněk, Pavel Grasse, David Helcel, Alexandr Jeništa, Michaela 
Johnová Čapková, Dominika Kovaříková, Michal Krejčí, Martin Lubič, Martina Mertová, Tomáš 
Pejpek, Martina Potůčková, Rostislav Švácha. 

  

Co požadujeme: 

1. Vyzýváme investora Office Park Šantovka, s.r.o.: 

Nestavte 

výškovou budovu Šantovka Tower, která poškodí olomoucké panorama a urbanistický a památkový 
kontext Městské památkové rezervace Olomouc. Podporujeme investora v jeho záměru postavit 
novou městskou čtvrť, avšak s citlivým přístupem ke geniu loci Olomouce. 

2. Znovu vyzýváme olomouckého primátora, radní a zastupitele: 

Ochraňte Městskou památkovou rezervaci Olomouc 

a nepřipusťte poškození kulturně historického dědictví výškovým bytovým domem. Jednejte v 
souladu se svými zákonnými povinnostmi, osobní zodpovědností a vlastním svědomím. 

3. Vyzýváme Statutární město Olomouc: 

Konejte! 

• Ověřte vydané závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ze dne 3. 10. 2013 a v případě, 
že shledáte pochyby o jeho zákonnosti a souladu se zájmy občanů a obce, podejte podnět k 
přezkumnému řízení, 

• V rámci územního řízení důsledně braňte zájmy Statutárního města Olomouce a jeho občanů a v 
případě vydání územního rozhodnutí podejte proti němu odvolání, v němž budete požadovat 
přezkum závazného stanoviska orgánu státní památkové péče ze dne 3. 10. 2013, nebude-li 
zrušeno v přezkumném řízení, 

• Vzhledem k tomu, že vydání nového územního plánu se neustále oddaluje, apelujeme na Radu 
města Olomouce, aby zamezila vzniku budoucích škod tím, že vydá pro toto území územní opatření 
o stavební uzávěře, kterým uchrání lokalitu před neuváženými zásahy do doby účinnosti nového 
územního plánu, 

• Svolejte bezodkladně Zastupitelstvo a odmítněte projekt Šantovka Tower! 

  

Důvodem výzvy je zákonně ukotvená památková ochrana Městské památkové rezervace Olomouc 
a jejího ochranného pásma, kterou věcně potvrzují a upřesňují stanoviska a vyjádření odborných 
složek Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR. 

Kromě ochrany kulturně historických hodnot je důvodem výzvy ochrana EKONOMICKÉHO 
potenciálu, který zachovalé historické jádro, druhé největší v ČR, představuje. Šantovka Tower, 
která je soukromým projektem výstavby bytů, naopak přínosem pro rozvoj Olomouce není. 

Více informací na www.krasnaolomouc.cz 
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