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Váš dopis čj. / ze dne: MMB/0458826/SZ/n 
Naše čj.:   NPU-371/91039/2018 
Vyřizuje:   D. Novotná 
Spisový znak:  820.2 

 

Brno 28. 11. 2018     

 

 
 
Poskytli jste nám projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby „Triangl Tower - bytový dům 
Lidická 77“, autor doc. Ing. arch. Karel Tuza a Ing. arch. Petr Uhlíř, A PLUS a. s. Brno z 8/2018.  
Na parcelách je v současné době třípodlažní, původně novoklasicistní dům palácového typu (před 
válkou sídlo podniku Huberta Lamploty), z uliční fasády byly při poslední úpravě osekány všechny 
ozdobné prvky. K uličnímu křídlu přiléhají dvě nižší dvorní, uprostřed dvora nízký pavilon (slouží pro 
zubní RTG) a do vnitrobloku se táhne zahrada se vzrostlými stromy, nejvýraznější jsou mohutné 
platany. Tato zahrada je uprostřed celého bloku (jde o plošně největší nemovitost) a zeleň je 
určujícím prvkem. Nemovitost čp. 718 se rozkládá pouze na parcelách č. 1144 a 1145, ostatní 
parcely v žádosti přísluší k okolostojícím nemovitostem (částečně budovy, částečně nezastavěná 
plocha nádvoří či zahrada), které by byly stavbou stavebně výrazně dotčeny (zásahy v podzákladí, 
na hranici pozemků apod.); parcela 113 je komunikace - ulice Lidická s chodníkem. 
Předložený návrh předpokládá demolici celého objektu, zábor zemědělské plochy (zahrada) 
pokácení všech dřevin a výstavbu po celé ploše s tím, že se navrhuje zástavba celé plochy do dvora 
garážemi o dvou podlažích, do ulice zástavba o třech nadzemních podlažích (komerce, dva vjezdy 
do garáží) v hloubce uličních traktů okolních objektů a za ní by měly vyrůst z garážových podlaží dvě 
stavby, nižší o výši 4 NP (restaurace) a vyšší (převážně byty) o třech „věžích“ otočených o 120°okolo 
trojúhelníkové „centrální věže“, z ní ještě vyrůstá stožár. Výška budovy je v dokumentaci uvedena 
77, 5 m, ovšem relativní výška 0,00 m je 3,9 m nad stávajícím terénem – chodníkem na Lidické, 
výška budovy tedy přesahuje 81 metrů, stožár nad nejvyšší částí je ještě o 18 metrů vyšší, celková 
výška zástavby je tedy bez 700 milimetrů rovných sto metrů. Okolní zástavba je 11, respektive 17 
metrů vysoká (výšky hřebene sedlových střech). 
 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace a současně tvoří 
prostředí několika kulturních památek, jimiž jsou: 

 Park Lužánky č. ÚSKP 37318/7-19 

 Národní kulturní památka - vila Tugendhat č. ÚSKP 215 (Nařízení vlády č.336/2002 Sb.). 
Vzhledem k tomu, že jde souběžně o statek zapsaný na Seznamu světového dědictví jako 
Tugendhat Villa in Brno pod identifikačním číslem C 1052, záměr novostavby bytového 
domu Triangel tower má být realizován také v jeho nárazníkové zóně – viz Rozhodnutí 

 
 

Magistrát města Brna 
Odbor památkové péče 
Malinovského nám. 3 
601 67 Brno 
 

Brno-město, k. ú. Veveří, parc.  č. 1144, 1145, 1113, 1624/1, 1142, 1143, 1128/1, 1153/1, 
1153/2, 1154, 1155, novostavba bytového domu Triangl Tower, Lidická 77/718 
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Výboru světového dědictví čj. 25COM XA(1) ze dne 16. 12. 2001. Nárazníková zóna byla 
zřízena pro účinnou ochranu statku světového dědictví a pohledů a další oblastí nebo 
atributů, které plní významnou funkční úlohu v rámci jeho světových hodnot (viz Směrnice 
k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví. Organizace spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu. Mezivládní výbor pro ochranu kulturního a přírodního světového 
dědictví. Centrum pro světové dědictví. Listopad 2011, čj. WHC.11/01.). Nárazníková zóna 
obklopuje vilu Tugendhat a pojímá v sobě její okolí v rozsahu ochranného pásma městské 
památkové rezervace. 

Blok je zahrnut v ochranném pásmu MPR, kde platí především podmínka ochrany č. 2: „při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a 
stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutné dbát, aby nebyla 
změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická vazba, měřítko a silueta MPR 
a její historicko- urbanistická vazba na území památkového ochranného pásma“. 
Domy v bloku svými výškami 4–5 nadzemních podlaží a střechami určují urbanistickou hodnotu 
bloku a zároveň fixují výšku a výraz uliční řady okolo parku Lužánky, což je jeden urbanistický 
prostor. Park Lužánky je navíc historickým parkem (zahradou), okolní zástavba byla koncipována 
s ohledem na jeho hodnoty i kompozici a rozhodně není možné jednou stavbou tuto kompozici 
změnit. 
Navrhovaná novostavba je v místě přímého průhledu z terasy vily Tugendhat, který nad hladinou 
stromů parku Lužánky zahrnuje střešní krajinu celé čtvrtě Veveří a v prvním horizontu vrcholí 
opět vysokou zelení, a to stromy na Kraví hoře okolo hvězdárny a planetária. Navrhovaná stavba 
je tak vysoká, že by zasáhla sedmi podlažími budovy a celým stožárem, tj. asi 45 metry nad hmoty 
nad horizont. 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že blok, v němž je plánovaná stavba, tvoří svou uliční 
frontou i prostředí parku Lužánky, tato fronta (urbanistický prostor) zároveň přesně definuje 
historicko-urbanistickou vazbu mezi MPR a touto částí ochranného pásma. Současně by uvedený 
objekt byl závadou v pohledu na MPR průhledem Lidickou třídou (bývalá císařská silnice). 
Památkové i obecně urbanistické hodnoty jsou vtěleny i do územně analytických podkladů a do 
platného územního plánu. Podle těchto dokumentů je předmětný blok stabilizovanou plochou, kde 
by se daný charakter zástavby neměl měnit; v současnosti je možná výšková úroveň nové 
zástavby 6–8 podlaží. 
Projekt byl předložen Interní komisi PP NPÚ dne 19. 11. 2018, přičemž členové komise kromě výšky 
stavby (téměř 100 metrů i se stožárem) kritizovali především nerespektování řadového charakteru 
zástavby nástavbou věžovitého útvaru, který by negativním způsobem změnil výraz i využití nejen 
bloku,  ale celé severní části zástavby Brna, dále půdorysné řešení nerespektující uliční čáru a uliční 
trakty okolních domů a v neposlední řadě i tvar vlastní stavby; znovu byl připomenut platný územní 
plán i dokument výškového zónování v ochranném pásmu MPR. 
 
Konstatujeme, že navrhovaná stavba je v rozporu s platnými zásadami výškového zónování 
v MPR a jejím okolí, s platným územním plánem, který zde určuje výškovou hladinu 6–8 podlaží, 
neboť toto staveniště není tzv. aktivní zónou (nejsou tam navrhovány výškové budovy vyšší 40 
m), tedy ohrozí hodnoty městské památkové rezervace zásadním způsobem.  
Dále konstatujeme, že je v rozporu s článkem 2 podmínek ochrany ochranného pásma MPR, 
neboť by zásadním způsobem změnila hmotovou a výškovou konfiguraci bloku a porušila tím 
vazbu na MPR; současně by došlo k negativnímu ovlivnění hodnot, pro něž je chráněn park 
Lužánky (negativně by se uplatnil v průhledech a v návaznosti na kompozici) nehledě na změnu 
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celého urbanistického prostoru zástavby okolo parku Lužánky, který je charakterizován blokovou, 
přibližně stejně vysokou zástavbou řadových domů postavených v době, kdy platil stavební řád 
pro Brno (1894), který povoloval jednotnou výšku zástavby, a to 4 patra nad přízemím (s 
možností zvýšeného přízemí a střešního polopatra), což dnes při nižších konstrukčních výškách 
podlaží odpovídá oněm povoleným 6–8 podlažím v platném územním plánu. Vykácením 
vzrostlých stromů a likvidací zahrady by došlo k fatální změně přírodních prvků v území 
ochranného pásma, „náhrada“ zelení na střeše garáží je pouze slovním obratem, protože do 
navržené mocnosti 300 mm substrátu se dají sázet pouze nízké trvalky. 
Dalším závažným porušením hodnot by byl zásah do horizontu města, který se uplatňuje 
v pohledu z terasy vily Tugendhat; jde o tzv. nárazníkovou zónu statku zapsaného na Seznam 
světového dědictví (viz výše). 
Doporučujeme tedy návrh odmítnout jako celek. 
 
Toto odborné vyjádření je podkladem pro závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, jímž 
je Magistrát města Brna a současně vyjádřením dle § 14 zák. č. 20/87 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, k záměru stavby na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Brno 
vyhlášeném odborem kultury NVmB pod č.j. kult.402/90/sev dne 6. dubna 1990. 
 
 
 S pozdravem 
 
Mgr. Bc. Tomáš Vícha 
Vedoucí péče o památkový fond 
 
 
 
Příloha:  

 projektová dokumentace 

 zápis z IKPP NPÚ,ÚOP v Brně, ze dne 19. 11. 2018 
 

 


