
Nástin vývoje lokality bývalých kasáren 9. května

aneb od schválení BEA Centra ke Spirituálii

Pozemky, na kterých vyrůstá soukromý vysokoškolský areál, patřily městu. Se 
změnou územního uspořádání České republiky se o nich na konci devadesátých let 
vážně uvažovalo jako o místě, kde by stát mohl postavit sídlo krajského úřadu. 
Tehdejší vedení olomoucké radnice, v čele s primátorem Martinem Tesaříkem 
(ČSSD), ale s takovým záměrem nesouhlasilo. Navíc doporučilo, aby krajští úředníci 
využili administrativní budovu, kterou vybudovala společnost Josefa Tesaříka, bratra 
někdejšího primátora Olomouce a hejtmana Olomouckého kraje. Záměr byl 
v olomouckém zastupitelstvu podpořen. Kraj dodnes kanceláře využívá a platí za ně 
nájemné.

Pozemky v areálu 9. května město nakonec prodalo. Jedinému investorovi, Josefu 
Tesaříkovi, jehož společnost na místě buduje administrativní a vysokoškolský 
komplex s duchovním centrem Spiritualia.

2001 Urb. soutěž Olomouc  - centrum  - jih

2002 zpracována studie regulačních podmínek (zpracovatel Stavoprojekt 
Olomouc, a.s., Ing.arch. Ženčák, 2002). Tato studie byla následně 
projednána, na jejím základě radou města schválena koncepce využití 
území a studie byla odborem koncepce a rozvoje vložena do evidence 
územně plánovací činnosti jako územní studie. Byla tedy 
neopomenutelným podkladem pro rozhodování v území dle stavebního 
zákona.

1. 4. 2003 RMO, schválena koncepce využití areálu 9.května

První věžák, budoucí BEA Centrum

7. 4. 2009 Předložena Odboru koncepce a rozvoje (dále OKR) žádost o vyjádření k 
záměru RCO, s.r.o. (Kampus znalostní základny Olomouce), pro Radu 
města 21. 4. 2009 zpracována důvodová zpráva, zamítnutí výškové 
stavby:

citujeme: 

I.         a) soulad s územně plánovací dokumentací

… Z hlediska výškového řešení zástavby  definuje Regulační plán MPR Olomouc
požadavek  na  maximální  možnou  ochranu  a  zachování  účinků  siluety  MPR
uplatňující se v dálkových pohledech.



Z předložených zákresů do dálkových pohledů je zřejmé, že objekt výšky 15 NP
se projeví v dálkových pohledech a po ověření zákresem do 3D modelu města je
zřejmé, že největší zásah do siluety historického jádra je při pohledu od příjezdové
komunikace k  fortu  XVII  v Křelově,  kde  dochází  ke  kolizi  se  siluetou  kostela  sv.
Michala a sv. Mořice.

b) soulad s územně plánovacími podklady a schválenou koncepcí
Pro lokalitu bývalých kasáren 9. května byla po vyhodnocení výsledků urbanistické
soutěže  Centrum  –  jih  zpracována  studie  regulačních  podmínek  (zpracovatel
Stavoprojekt  Olomouc,  a.s.,  Ing.  arch.  Ženčák,  2002).  Tato  studie  byla  následně
projednána,  na  jejím  základě  radou  města  schválena  koncepce  využití  území  a
studie byla odborem koncepce a rozvoje vložena do evidence územně plánovací
činnosti jako územní studie. Je tedy neopomenutelným podkladem pro rozhodování
v území dle stavebního zákona.

c)
5. je překročena výšková hladina v případě objektu 2 (výška 15 NP + technické
zázemí)  a  dochází  tak  k rozporu  s územně  plánovací  dokumentací  v bodě
ochrany a zachování účinků siluety MPR.

21. 4. 2009 RMO: závěr  - jednat s investorem + změna usnesení ze dne 1.4.2003

19. 5. 2009 RMO: ukládá aktualizaci územní studie, ruší usnesení ze dne 1.4.2003

11. 8. 2009 Vlado Milunić: Urbanistická studie kampusu RCO z 4/2009 prokázala, že 
tudy cesta k universitnímu Regionálnímu centru určitě nevede.

13. 8. 2009 Martin Lubič, korespondence KAO

14. 8. 2009 Vlado Milunić: dodatek

26. 3. 2010 Olomoucký deník: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-
inovacni-centrum-kosmonautu-olomouc.html

Vizualizace současné podoby BEA, ale s parterem. 56% čtenářů se 
nelíbí

6. 4. 2010 RMO: schvaluje regulační podmínky

12. 4. 2010 Olomoucký deník: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-
inovacni-centrum-architekt-nemec-20100412.html

„ expertizy, které jsme si nechali zpracovat, potvrdily, že výšková budova 
nebude rušit panorama města.“

26. 5. 2010 Olomoucký deník: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-
inovacni-centrum-olomouc-tesco-sw20100526.html

Položení základního kamene

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-inovacni-centrum-kosmonautu-olomouc.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-inovacni-centrum-olomouc-tesco-sw20100526.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-inovacni-centrum-architekt-nemec-20100412.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kampus-inovacni-centrum-architekt-nemec-20100412.html


1. 6. 2010 RMO: změna regulační podmínky (zastavěná plocha válce)

.. .. 2010 Primátor Martin Novotný podepisuje souhlas se zjednodušeným 
územním řízením 

11. 9. 2010 Olomoucký deník: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/u-tridy-
kosmonautu-uz-roste-novy-moderni-areal-s-m.html

5. 8. 2011 Olomoucký deník: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vez-
kampusu-roste-jako-z-vody-uz-chybi-jen-tri-pat.html

Na scénu přichází „spiritualita a funkcionalita“, později SPIRITUÁLIA

21. 10. 2013 Komise pro architekturu RMO na podnět stavebníka (Tesco SW) 
odhlasovala vyjmout z evidence územní studii „Aktualizace studie 
regulačních podmínek areálu kasáren 9. května v Olomouci“ (přípustná 
výška staveb definována na cca 16,5 m) – (běžně desetičlenná komise, 
z ní čtyři architekti, účast neznáme,. J Kynčl nehlasoval, OKR přítomný 
(ing. arch. Křenková, ing. arch Glíková, tajemnice, bez hlasovacího 
práva)

17.12.2013 sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení 
památkové péče ze dne pod č.j. SMOL/236866/2013/OS/PP/Ka  - 
oddělení památkové péče mělo možnost se k věci vyjádřit např. na 
základě  platné územně plánovací dokumentace „Regulační plán MPR“, 
ale neučinilo tak.

 24. 3. 2014usnesení ze 115. schůze RMO 

citujeme plné znění:

„31. Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května - BEA
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu 
2. ukládá odboru koncepce a rozvoje vyřadit evidovanou územní studii 
„Aktualizace studie regulačních podmínek areálu bývalých kasáren 9. 
května v Olomouci“ z evidence územněplánovací činnosti 
T: 7. 4. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
3. ukládá odboru koncepce a rozvoje kromě podmínek uvedených v 
důvodové zprávě hájit v rámci zastupování statutárního města Olomouce
jako účastníka řízení při budoucích územních řízeních tyto parametry 
staveb: 
a) zachování odstupové vzdálenosti staveb v ulici Vejdovského dle 
studie autorů Knesl+Kynčl z ledna 2014 
b) zachování navržené aleje stromů podél ulice Vejdovského a jejího 
prodloužení 
c) maximální výšku budov podél ulice Vejdovského 4 patra 
d) zachování „náměstíčka“ před ZUŠ Žerotín 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vez-kampusu-roste-jako-z-vody-uz-chybi-jen-tri-pat.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/u-tridy-kosmonautu-uz-roste-novy-moderni-areal-s-m.html


T: průběžně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
4. ukládá odboru koncepce a rozvoje v rámci územního řízení předkládat
svá vyjádření předem do Rady města Olomouce 
T: průběžně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28.“

31. 3. 2014 Územní studie „Aktualizace studie regulačních podmínek areálu kasáren 
9. května v Olomouci“ vyňata z evidence územně plánovací činnosti

15.5.2014 Sdělení  Magistrátu  města  Olomouce,  odboru  stavebního,  oddělení
památkové  péče  ze  dne  pod  č.j.  SMOL/105937/2014/OS/PP/Ka  -
oddělení památkové péče mělo možnost podruhé se k věci vyjádřit např.
na  základě   platné  územně  plánovací  dokumentace  „Regulační  plán
MPR“, ale neučinilo tak.

26. 5. 2014 Vyjádření Odboru rozvoje a koncepce jako odborného názoru 
správního orgánu MMOl – zamítavé stanovisko vzhledem 
k uvažované výšce objektu 53m a vyhodnocení dálkových pohledů 
uvedených v Regulačním plánu MPR Olomouc

4. 6. 2014 Na úřední desce MMOl vyvěšena veřejnou vyhláškou informace o  
zahájení územního řízení pod č. j. SMOL/120299/2014/OS/US/Cer 

23.  6. 2014Důvodová zpráva Odboru rozvoje a koncepce pro jednání RMO  - 
opakované zamítavé stanovisko k výšce věže Spiritualia a návrh, 
aby Statutární město Olomouc, jako účastník řízení, nesouhlasilo 
s uvažovaným návrhem

citujeme:

„… Podmínka č. 3 důvodové zprávy:

Odbor  koncepce  a  rozvoje  prověřil  vložením  3D  modelu  objektu
„Spirituália“  do  digitálního  3D  modelu  města  Olomouce  jeho  vliv  na
siluetu  MPR v dálkových  pohledech  dle  schématu  dálkových  pohledů
v RP MPR Olomouc a pohledech z historických dominant. Tyto zákresy
dále  srovnal  s fotografiemi  z odpovídajících  stanovišť.  Z prověření
vyplývá, že objekt „Spirituália“ se v dálkových pohledech ze stanovišť dle
schématu  dálkových  pohledů  projevuje  v siluetě  MPR  v měřítku
odpovídajícím historickým dominantám, vytváří novou dominantu a mění
tak charakter siluety MPR, v některých případech vstupuje do přímého
vztahu s historickými dominantami a mění tvar jejich siluety. (podrobněji
viz vyjádření doložené v příloze č.1.



Dle  odborného  názoru  odboru  koncepce  a  rozvoje  není  splněn
požadavek  RP MPR  na  maximální  možnou  ochranu  a  zachování
účinků siluety MPR uplatňující se v dálkových pohledech. 

…

III. NÁMITKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor koncepce a rozvoje jako
odborný  orgán  následující  text  námitky  Statutárního  města  Olomouce
jako  účastníka  územního  řízení.  Na  základě  usnesení  RMO  však
rozhodnutí o uplatnění této námitky musí učinit samosprávný orgán
města.

Příloha č.3 - Navrhovaný text námitky účastníka řízení 

…

Statutární  město  Olomouc,  zastoupené odborem koncepce a  rozvoje,
uplatňuje v souladu s ustanovením § 89 odst. (4) zákona č. 183/2006
Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  ve  znění  pozdějších
předpisů,  námitku v územním řízení „BEA – 1.ETAPA – SPIRITUÁLIA“
…

...  „Posouzení  dálkových  pohledů  na  objekt  duchovního  centra“
(zpracovatel  KNESL+KYNČL  s.r.o., 01/2014),  ve kterém jsou doloženy
zákresy  hmoty  objektu  „Spirituália“  do  digitálního  3D  modelu  města
Olomouce  do  dálkových  pohledů  ze  stanovišť  definovaných  novým
územním plánem a Koncepcí prostorové regulace (zpracovatel Ing.arch.
David Mareš, 2009). Toto „Posouzení“ neobsahuje zákresy ze stanovišť
znázorněných  ve  schématu  dálkových  pohledů  v RP  MPR  Olomouc
(pokud se neshodují se stanovišti definovanými novým územním plánem
a Koncepcí  prostorové regulace)  ani  vyhodnocení  dopadů záměru na
siluetu MPR. 

…

Odbor koncepce a rozvoje prověřil vložením 3D modelu objektu
„Spirituália“  do  digitálního  3D  modelu  města  Olomouce  jeho  vliv  na
siluetu  MPR v dálkových  pohledech  dle  schématu  dálkových  pohledů
v RP MPR Olomouc a pohledech z historických dominant. Tyto zákresy
dále srovnal s fotografiemi z odpovídajících stanovišť. Prověřením bylo
zjištěno,  že  objekt  „Spirituália“  se projevuje v dálkových pohledech ve
vztahu  k siluetě  MPR  ze  stanovišť  označených  ve  schématu  „Dílový
vrch“, „Křelov mohelnická silnice“ (tomuto pohledu se přibližuje MP–09 -
pohled na historické jádro od fortu č. XVII v k.ú. Křelov dle doloženého
posouzení),  „Křelov“  (tomuto  pohledu  odpovídá  MP–08  -  pohled  na



historické jádro od fortu č. XX v k.ú. Křelov dle doloženého posouzení) a
„údolí Moravy severní zelený klín“. 

Ze stanoviště „Dílový vrch“ se objekt projevuje v těsné blízkosti kupolí
kostela sv. Michala a mění tvar siluety jeho kupolí, který je typický pro
panorama  historického  jádra  Olomouce.  Ze  stanoviště  „Křelov
mohelnická  silnice“  se  objekt  projevuje  jako  nový  prvek  nad  hřebeny
střech zástavby MPR mezi  dominantami kostela sv. Michala a kostela
Panny  Marie  Sněžné  a  vytváří  zde  novou  dominantu  ve  vztahu  k
historickým dominantám. Ze stanoviště „Křelov“ se projevuje jako nový
prvek nad hřebeny střech zástavby MPR mezi dominantami kostela sv.
Václava  a  kostela  Panny  Marie  Sněžné  v  blízkosti  věžičky
Arcibiskupského paláce. Ze stanoviště „údolí Moravy severní zelený klín“
se projevuje jako nový prvek nad hřebeny střech zástavby MPR mezi
dominantami kostela sv. Václava a kostela Panny Marie Sněžné. 

Statutární město Olomouc jako účastník řízení je názoru, že objekt
„Spirituália“  se  v dálkových  pohledech  z  uvedených  stanovišť
projevuje  v siluetě  MPR  v měřítku  odpovídajícím  historickým
dominantám, vytváří novou dominantu a mění tak charakter siluety
MPR,  v některých  případech  vstupuje  do  přímého  vztahu  s
historickými  dominantami  a  mění  tvar  jejich  siluety.  Statutární
město  Olomouc  jako  účastník  řízení  je  názoru,  že  není  splněn
požadavek  RP MPR  na  maximální  možnou  ochranu  a  zachování
účinků siluety MPR uplatňující se v dálkových pohledech. 

 …

Statutární  město  Olomouc  jako  účastník  územního  řízení
nesouhlasí  z výše  uvedených  důvodů  s umístěním  objektu
„Spirituália“ v zahájeném územním řízení. …“

23.6. 2014 Usnesení  ze 123.  schůze RMO
citujeme kompletní záznam: „ 20. BEA – Spirituália

Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu 
2. ukládá pozvat investora na příští jednání Rady města Olomouce 
T: 14. 7. 2014 O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9.“

(sdělením „bere na vědomí“ de facto nepřijímá návrh OKRu o námitce)



15. 9. 2014 schválen a opatřením obecné povahy č. 1/2014 vydán a zveřejněn na 
úřední desce nový Územní plán Olomouce, který znemožňuje 
výstavbu výškových budov (aktuálně Šantowka Tower a Spirituália)

26. 9. 2014 Stavební úřad (MMOl, Odbor stavební, oddělení územně správní) 
vydává územní rozhodnutí pro záměr BEA OLOMOUC – 1. ETAPA – 
SPIRITUÁLIA

29. 9. 2014 Totéž rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce

30. 9. 2014 nový Územní plán Olomouce nabyl účinnosti

29. 10. 2014 Odvolání skupiny vlastníků bytů Nezvalova 1293/2A Olomouc, 
zastoupené  Ing. Zdeňkem Hrbáčkem podané Krajskému úřadu Ol. 
kraje proti územnímu rozhodnutí č. 127/2014 BEA OLOMOUC – 1. 
ETAPA – SPIRITUÁLIA
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