
Zápis z jednání Interní komise památkové péče NPÚ, ÚOP v Brně,

konaného dne 19. 11. 2018

Přítomní členové komise: prof. PhDr. Miloš Stehlík – NPÚ, ÚOP v Brně; PhDr. Radmila 
Stránská – NPÚ, ÚOP v Brně; Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D. – NPÚ, ÚOP v Brně; Mgr. Alena 
Dunajová – NPÚ, ÚOP v Brně; Mgr. Bc. Tomáš Vícha – NPÚ, ÚOP v Brně, předseda komise; 
Ing. arch. Pavel Wewiora – NPÚ, ÚOP v Brně, tajemník komise; Ing. arch. Martin Zedníček –
OPP MMB; Ing. arch. Dušan Novotník – OÚPR MMB; Doc. Ing. arch. Antonín Novák –
DRNH/architektonická kancelář; 

Omluveni: Ing. arch. Petr Všetečka – TRANSAT ARCHITEKTI (zaslal stanovisko e-mailem); Doc. 
Ing. arch. Michal Sedláček – ředitel Kanceláře architekta města Brna;

___________________________________________________________________________

Studie novostavby výškové budovy Triangl Tower, Lidická 77, Brno

Zástupce projektantů (Doc. Ing. Karel Tuza, CSc.) představil záměr novostavby výškové 

budovy navrhované na pozemcích u ulice Lidická, která jako jedna z hlavních městských tříd, 

lemuje nejstarší městský park – Lužánky. Tato městská radiála je charakterizována různou 

výškovou úrovní zástavby, intenzivní dopravou a dlouhým rovným průběhem, kdy pod 

různými názvy vede od centra města až k jeho okraji. Z pohledu státní památkové péče se 

lokalita uvažované výstavby nachází v Ochranném pásmu pro historické jádro města Brna, 

prohlášené Nařízením vlády ČSR č. 54 ze dne 19. 4. 1989 za Městskou památkovou rezervaci

(ÚSKP ČR č. 1049). 





Po prezentaci záměru se mezi členy komise rozvinula diskuse o koncepci rozvoje daného 

území. Ing. arch. Novotník (vedoucí OÚPR MMB) konstatoval, podobně jako při jednání 

minulé komise ke studii Ing. arch. Rudiše, že: „Plánovaná stavba není v souladu s platnou 

územně plánovací dokumentací. Jedná se o stabilizovanou plochu, kde by se daný charakter 

zástavby neměl zásadně měnit a pokud chceme u Lužánek výškovou zástavbu, musí dojít ke 

změně územního plánu, kde se pro výstavbu stanoví jasná pravidla. V současnosti je možná 

výšková úroveň nové zástavby v souladu s regulativy pro dané území 6–8 podlaží.“ Doc. 

Novák poukázal na to, že by případná stavba významně limitovala další rozvoj území. 

Projektanti nezohledňují skutečnost, že zástavbou, která je v dispozicích orientována do 

všech stran, omezí případné další investory vzhledem k hygienickým normám. V diskusi a 

také v následném vyhodnocení se všichni členové komise jednohlasně vyslovili k záměru 

výstavby výškového domu podle předložené studie negativně (včetně Ing. Petra Všetečky, 

který své stanovisko zaslal e-mailem v předstihu).

Z hlediska zájmů státní památkové péče bude nutno novostavbu posoudit ve vztahu k 

Městské památkové rezervaci Brno, která je zde předmětem ochrany. Projekt dokládá 

některé dálkové pohledy se zakreslením navrhované novostavby, dosud však chybí zákres do 

prostorového modelu města Brna, který je jediným objektivním kritériem pro posouzení 

vlivu stavby na historickou siluetu města. Dále potom bude nutné zvážit případný dopad na

park Lužánky, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 37318/7-19.



Stanovisko ředitele  

Lze jen opakovat, že předkládané řešení se zájmů státní památkové péče dotýká jen okrajově

(ochranné pásmo MPR), byť působení této hmotové a výškové dominanty na MPR je též 

podstatné; jde proti zájmům ochrany siluety města v dálkových pohledech z a na MPR. Jde 

však především o otázky urbanismu historické zástavby města Brna a širší vazby na jejich 

rozvojový potenciál. Též se nelze vyhnout otázce „prolomení“ dosavadních převažujících, byť 

nepsaných pravidel pro výstavbu v relativně stabilizovaném území blokové zástavby, jež 

předložený návrh vědomě popírá. V případě realizace by došlo k situování další masivní 

dominanty v bezprostředním okolí kulturní památky park Lužánky, a to v pozici „uvnitř“ uliční 

fronty. 

A opět, jak již bylo řečeno, bez znalosti urbanistického směřování historické zástavby města 

Brna, byť nyní bez památkové ochrany („zóna“), jež je nositelem identity sídla, je jakékoli 

posuzování či rozhodování ad hoc nemožné, tedy nezodpovědné. 

Nikdo z přítomných nenašel u návrhu pozitiva z hlediska rozvoje urbanismu, naopak, zazněly 

pouze odsuzující hlasy. V případě natolik dominantního a dosavadní přístupy do převážné

míry negujícího záměru by navíc vše muselo řádně projít všemi fázemi územního plánování, 

zejména fází pořízení regulačního plánu.




