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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
Usnesení I.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí a podporuje
brzké zřízení památkové zóny v rámci městské části Brno-střed
a
ukládá
starostovi MČ Brno-střed konat dle přijatého usnesení a
vyrozumět o tomto usnesení Statutární město Brno, Ministerstvo
kultury ČR a Národní památkový ústav (ÚOP v Brně).
Termín: 21.4.2021
Usnesení II.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
vyzývá
Ministerstvo kultury ČR k co nejrychlejšímu prohlášení
památkové zóny v rámci městské části Brno-střed a
ukládá
starostovi MČ Brno-střed vyrozumět o tomto usnesení Statutární
město Brno, Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav
(ÚOP v Brně).
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Termín: 21.4.2021
Usnesení III.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
se zřízením památkové zóny v podobě navrhované Národním
památkovým ústavem (ÚOP v Brně) a
ukládá
starostovi MČ Brno-střed konat dle přijatého usnesení a
vyrozumět o tomto usnesení Statutární město Brno, Ministerstvo
kultury ČR a Národní památkový ústav (ÚOP v Brně).
Termín: 21.4.2021
Usnesení IV.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
podporuje
zařazení Masarykovy čtvrti a Pisárek do kategorie A památkové
zóny a
ukládá
starostovi MČ Brno-střed konat dle přijatého usnesení a
vyrozumět o tomto usnesení Statutární město Brno, Ministerstvo
kultury ČR a Národní památkový ústav (ÚOP v Brně).
Termín: 21.4.2021

Důvodová zpráva:
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Důvodová zpráva:
Již dlouho je diskutována myšlenka zřízení památkové zóny (popř.
i více zón) ve městě Brně. Aktuální návrh brněnských památkových zón
v rámci
Brno-střed
zahrnuje
urbanisticky
i
architektonicky
nejkvalitnější čtvrtě Brna přiléhající na západní, severní a
východní straně k historickému jádru města, které je od roku 1989
(spolu s malou částí historických předměstí) městskou památkovou
rezervací (MPR). Dnes spadají pouze do tzv. ochranného pásma MPR,
jež však chrání pouze „srdce“ metropole, ale nikoli stavby či ráz
lokality v daném ochranném pásmu. Absence památkových zón, zejména
poté, co 1400 památkově chráněných objektů ztratilo svou zákonnou
památkovou
ochranu
a
jsou
tak
zcela
nechráněny,
je
neoddiskutovatelná a citelná. Už dříve i samo Ministerstvo kultury
ústy své mluvčí prohlásilo, že v Brně je „situace neúnosná. Ve
srovnání s ostatními historickými městy má Brno nejmenší plošnou
památkovou ochranu“.
Navrhované lokality (zejména Masarykova čtvrť, BVV, Veveří)
představují
z
hlediska
urbanismu
a
architektury
jedno
z
nejhodnotnějších urbánních území v kontextu celé střední Evropy.
Jsou zhmotněním novodobého vývoje a postavení Brna jako předního
průmyslového centra a někdejšího zemského hlavního města Moravy, a
to jak v rámci Rakouska-Uherska, tak pozdějšího Československa.
Ostatně
i
proto
těmito
oblastmi
vedou
stezky
Brněnského
architektonického
manuálu
a
je
nezpochybnitelné,
že
daná
architektonická perioda konce 19. (tradice historizující) a začátku
20. století (tradice funkcionalistická) do Brna přitahuje nemálo
turistů a zaslouží si proto chránit.

stezky Brněnského architektonického manuálu
Po dlouhodobé práci zahájilo Ministerstvo kultury v roce 2017
proces směřující k prohlášení výše uvedených zón a připravilo návrh
příslušného opatření obecné povahy, mající za cíl přispět k uchování
brněnského kulturního dědictví. Zúčastněné strany potvrdily, že
vhodným řešením je vyhlášení dvou městských památkových zón, a to
části území s historickým prostředím města Brna okolo stávající
městské památkové rezervace a dále samostatné Městské památkové zóny

Královo Pole. O takovou zónu však velmi stojí i Brno-sever pro
lokalitu Lesná nebo kvůli zvýšení ochrany Husovic.
Navržené brněnské památkové zóny byly pro jednotlivé městské
lokality specifikovány a rozděleny do kategorií na základě
charakteru území, urbanistického rozvrhu a památkových hodnot – lze
dokonce říci, že právě kategorizace stupně ochrany (viz A nejsilnější až D – nejslabší či skoro žádná) je výhodou návrhu a že
tedy reaguje na podobu jednotlivých zahrnutých lokalit. Nejsilnější
stupeň A mají lokality typu Masarykovy čtvrti či žabovřeská „česká“
úřednická čtvrť, Černých Polí, Veveří, které si to bezpochyby
zaslouží (shodně k významu lokalit kupř. i radní města Brna RNDr.
Filip Chvátal, Ph.D., v rámci Kulatého stolu 2 k památkovým zónám,
organizovaným KAMem dne 1.2.2021, kdy připomíná i poprávu
kontroverzní demolice domů na ul. Lidické či Hybešově). Na základě
přítomných forem kulturního dědictví byly specifikovány regulativy
tak, aby bylo možné zachovat zřejmé kulturní hodnoty, a současně
přes míru nezatěžovat vlastníky nemovitostí nacházejících se v
plánovaných památkových zónách.
Status památkové zóny na území rozhodně neznemožňuje další
stavební a urbanistický vývoj lokalit, což je možné ukázat na
příkladu pražských městských památkových zón, ale i ostatních
ochranných zón v ČR (máme celkem 40 městských památkových rezervací,
240 městských památkových zón a dalších cca 300 vesnických
památkových rezervací a vesnických památkových zón a kdy i dle OPP
MMB nebo dle NPÚ Brno nelze říci, že by v těchto územích docházelo
k nějakému totálnímu zastavení rozvoje či života).
Více než dva roky trvající intenzivní jednání o návrhu brněnských
zón, která byla vedena reprezentanty NPÚ, Kanceláře architekta města
Brna, Odborem památkové péče MMB a Odborem územního plánování a
regionálního rozvoje MMB, vyústila v pozitivní závěr. Jednací strany
v polovině roku 2020 v podstatě dosáhly shodného řešení ve věci
podoby a rozsahu obou zón i obsahu textového regulativu. Finální
podoba mapového i textového podkladu obou navržených památkových zón
byla na počátku roku 2021 předána Ministerstvu kultury, které má
zahájit konkrétní kroky směřující k vyhlášení obou zón.
Aktuálně se však politická vedení městské části Brno-střed (pouze
rada dne 14.9.2020, a to nejtěsnější možnou většinou 6 hlasů) a
částečně Brno-Královo Pole, staví zónám na určitý odpor, přestože
městské části nemají gesci památkové péče ve své kompetenci, a kdy
naopak třeba Brno-Žabovřesky nebo Brno-sever památkové zóny vítají.
Památkové zóny by mohly rovněž poskytnout alespoň nějakou ochranu
1400 památkám ve městě Brně, které ze dne na den vinou špatně
provedeného zápisu na konci 80. let 20. století přišly o svou
památkovou ochranu (v Brně precedenčně potvrzeno na příkladu
polikliniky Zahradníkova v listopadu loňského roku i ze strany
Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 157/2019 – 27 – dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0157_5As__1900027_202
01113145239_20201130122021_prevedeno.pdf),
což
třeba
náměstek
primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík vnímá oprávněně jako obrovský
problém a 2. náměstek primátorky města Brna Bc. Tomáš Koláčný
považuje zónu za také dobré řešení tohoto problému.

Bohužel dle platné legislativy nelze aktuálně tyto památky zapsat
en bloc do seznamu památek zpět. Ministerstvo odhaduje, že je schopno
zapsat 20 – 30 památek ročně, což by znamenalo, že vrácení všech
těchto památek na seznam trvalo skoro až 70 let, ne-li v reálu
nakonec i déle! Za posledních několik roků, kdy se už tento děsivý
problém ukazoval, stačilo MK dle informací Odboru památkové péče MMB
v Brně zapsat do seznamu památek zpět jen dvě! Přitom jen v
navrhovaných zónách dle verze MK se nachází 850 památek z oněch 1400
„odpamátněných“. Je proto třeba, aby byl co nejdříve zahájen proces
vyhlášení MPZ, čemuž částečně brání i dosavadní negativní postoj
vedení MČ Brno-střed. Ostatně i sám náměstek primátorky města Brna
Mgr. Petr Hladík (KDU ve svém facebookovém postu z 10.3.2021 varoval:
„Hrajeme o čas. Stovky historických domů v Brně nyní nejsou nijak
chráněny před bouráním nebo nevhodnou přestavbou. Vznik památkových
zón je tou správnou cestou…“
Památková zóna je dobrým řešením i z dalších důvodů. Dle OPP MMB
cca 2/3 „odpamátněných“ budov má chráněno jen průčelí (uliční
stranu), tzn. přesně na to, co v nemalé míře cílí i památková zóna.
Zadruhé: dle současné legislativy už nejde chránit jen část budovy,
ale budovu celou (tedy včetně vnitřku!), což nemusí vždy vlastníkům
konvenovat (ostatně dle sdělení MK drtivá většina řízení o prohlášení
památky pokračuje odvolacím nebo i soudním řízením), zatímco
památková zóna se soustředí právě jen na vnější prvky budov a
vnitřního uspořádání si nevšímá. Plošná ochrana je za dané situace
rovněž asi jediný reálně dosažitelný nástroj k tomu, abychom mj.
alespoň částečně dostáli svým mezinárodněprávním závazkům, podle
nichž má ČR právně zajistit ochranu kulturního dědictví. V sázce je
tak i mezinárodní pověst České republiky a města Brna.
Na výše uvedené tak reaguje zejména návrh usnesení II.

Zdroj: KAM

Doplněním památkových zón mohou být i regulační plány coby
prostředek stavebního práva. Problémem však je, že žádná z dotčených
a nejohroženějších lokalit nemá tento proces ani nastartovaný. Jak
potvrzuje
i
radní
města
Brna
RNDr.
Filip
Chvátal,
Ph.D. představovalo by to procesy náročnější a zdlouhavější, zatímco
památkové zóny jsou víceméně ve finálním stádiu projednání. Navíc
regulační plány coby prostředky územního rozvoje neřeší (resp. by
správně neměly řešit) architektonické a výtvarné/estetické apod.
prvky budov, které jsou naopak z hlediska památkového podstatné. Na
jeden z příkladů upozornil třeba náměstek primátorky města Brna Mgr.
Petr Hladík u secesního domu z r. 1907 v Husovicích, kterému brněnská
územně plánovací dokumentace ochranu neposkytla a on o tyto prvky
při banálním zateplení před dvěma lety přišel. Navíc regulační plány
platí ze zákona jen 3 roky, v odůvodněných případech nejdéle 5 let.
Vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně (vila
Stiassni) Ing. Petr Svoboda ve svém článku „Památkové zóny v Brně –
účastníci debat úplně míjejí meritum věci“ k tomuto uvádí: „Oproti
zónám mají regulační plány řadu výhod i nevýhod, já osobně jsem
přesvědčen
o neoddiskutovatelných
výhodách
památkových
zón,
spočívajících na jednu stranu v relativně snadném vymezení předmětu
ochrany, na druhou stranu v detailních možnostech vymezení ochrany
prostřednictvím
vytváření
pro
úřady
závazných
tzv.
plánů
ochrany.“ Regulační plán zase (na rozdíl od zón) umí ochránit zelené
plochy v území.
Stejně tak je třeba zdůraznit:
-

oproti obavám některých architektů nepředstavuje vyhlášení
památkové zóny nějaký zásadní blok či „stopku“ pro současnou
architekturu a vnášení nové architektonické stopy do chráněného
území. I v té nejpřísnější části ″A″ musí nová výstavba sice
respektovat charakter a měřítko památkově hodnotné zástavby (tedy
ne každé, ale jen té „památkově hodnotné“!), objemové proporce
staveb, urbanistickou skladbu a prostorové uspořádání památkové
zóny, ale je zcela dovoleno, aby „dotvářela celek soudobou
kontextuální
architektonickou
tvorbou
ve
formě
a
míře
odpovídající památkovému významu jednotlivých částí památkové
zóny“. Stejný názor zastává i OPP MMB. Ostatně přímo v centru
Brna – v MPR, která má ještě přísnější ochranu nežli památková
zóna, vzniklo od dob sametové revoluce více než 35 novostaveb a
památková rezervace nebyla tomu (někdy naopak i bohužel) na
překážku.
Potvrzuje to i zástupce vedoucího Oddělení ochrany kulturních
památek Ministerstva kultury PhDr. Jiří Slavík s tím, že bude-li
objekt bez památkových hodnot, nebude památková zóna bránit tomu,
aby byl nahrazen novou kvalitou – památková zóna tak nebude
znamenat konzervaci území, spíše cizelování kvalit území.
Pěkně se třeba vyjadřuje brněnská architektonická kancelář Menšík
Skrušný: „…k rekonstrukci se dá přistoupit s citlivostí
zohledňující původní návrh. Architekti by si měli podávat ruku
skrz generace a tento přístup se dnes bohužel příliš nevyzdvihuje.
Tato situace nejen architektonické společnosti nás bude stát z
hlediska městského prostředí mnoho. Je potřeba si uvědomit, že

takové hodnoty, jako je např. nájemní výstavba 20.století, bude
v případě špatného přístupu památkové ochrany či samotných
architektů, z velké části nenávratně ztracena. Brno tak bude jako
město ochuzeno o to co mu po předchozích generacích zůstalo jako
důkaz doby. Město musí růst, ale mělo by vyrůstat z místa. Úcta
k předchozím tvůrcům prostředí nemusí být omezením vývoje, ale
vodítkem pokroku.“
Navíc v Brně je dostatek rozvojových a brownfieldových ploch, kde
přímo moderní architekturu realizovat lze.
- památková zóna neřeší vnitřní dispozice domů a jejich úpravy (ať
už stávajících nebo nových) – tedy v tomto ohledu nebudou ani
stávající vlastníci co do budoucích rekonstrukcí interiérů nijak
omezeni.
- památková zóna nepředstavuje vyšší míru administrativní zátěže na
vlastníky nemovitostí. Už dnes musí každý v ochranném pásmu MPR
(v němž je i celá MČ Brno-střed) při zásahu do vnější podoby
budovy mít stanovisko OPP MMB, a to by zůstalo i po vyhlášení
zóny a nepodávalo by se žádná další žádost či jiné byrokratické
kolečko.
Témata si všímají i odborná média: Brno na prahu památkové
destrukce (9.3.2021, https://artalk.cz/2021/03/09/brno-na-prahupamatkove-destrukce/),
V
čem
drhne
ochrana
brněnských
architektonických
památek
(8.3.2021,
https://www.archspace.cz/ochrana-brnenskych-architektonickychpamatek) nebo Památková ochrana v Brně je katastrofa (Brněnský
deník, 27.3.2021 – viz příloha).
Návrh usnesení III. preferuje řešení zóny navrhované NPÚ (viz
příloha materiálu), kdy toto je výsledkem dlouhodobé diskuze a
vyjednávání (údajně i stylem, že byla diskutována každá ulice),
s kterým vyslovili souhlas i zástupci Brna a je dovedeno nejdál a
obsahuje nejvíc odpamátněných objektů. K návrhu se v prosinci 2019
vyjádřil vedoucí odboru památkové péče MMB Martin Zedníček
následovně: „Památkový ústav projevil vstřícnost upravit rozsah
území, takže okrajové partie jsou vyjmuté, například část Cejlu.
Rozčlenil zónu na jednotlivé úseky. Je rozdíl mezi Cejlem nebo
Masarykovou čtvrtí s vilami či oblastí činžáků kolem Konečného
náměstí.
Každé
území
potřebuje
jiný
způsob
ochrany.“
(https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pamatkova-zona-brnovyhlaseni.A191212_520820_brno-zpravy_mls)
Návrh usnesení IV. rovněž sleduje, aby cenné území Masarykovy
čtvrti a Pisárek, které Brněnský architektonický manuál nazývá také
jako muzeum moderní architektury pod širým nebem, byly v kategorii
A, jak preferuje Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav, kdy
naopak třeba Kancelář architekta města navrhuje do diskuze slabší
ochranu v kategorii B.
Památkové zóny by mohly pomoci, abychom se nemuseli dívat na
takovéto
snímky
z bourání
neorenesanční
stavba
palácového

charakteru na Lidické
Tugendhatových:

57,

která

má

přímou

spojitost

s

rodem

Zdroj: Google Maps

nebo z bourání domu prvorepublikového ředitele brněnské banky s
původními interiéry na Wanklově 4:

Nenávratně rovněž mizí vila z Tichého 21, která patří právě mezi ty
památky, které ztratily svou památkovou ochranu. Tato už se v původní
podobě zřízení památkové zóny nedočká aneb jak dnes vypadají povolené
„stavební úpravy“, když chybí jakákoli památková ochrana:

Původní stav, zdroj: Google Maps

Jiným odstrašujícím příkladem, na který by měla památková zóna
rovněž dopadat, je bytový dům od Aloise a Viléma Kubových a Václava
Dvořáka na žabovřeské Lužické ulici, který před nedávnou demolicí
neuchránil ani letitý zvýšený zájem a snaha místních a odborníků.

Ze Žabovřesk je i další ohrožený objekt, a to původní vlastní
vila Bohuslava Fuchse na Tůmově, kde se pan radní Chvátal nebo
místostarosta Žabovřesk ztotožňovali s názory významných architektů
či NPÚ na zachování podoby střízlivého funkcionalismu a vítali, že
vedení města zaslalo na ministerstvo žádost o projednání návrhu na
zpamátnění, což je ovšem běh na dlouhou trať.

Nedávno rozčeřil mediální hladinu i případ z Hlinek 40, kde začal
majitel odstraňovat vnější památkově cenou výzdobu z vily z 19.
století. Přitom dle návrhu NPÚ by i tato stavba do památkové zóny
patřila (naopak v případě návrhu KAMu by do žádné památkové zóny
nepatřila!).

Příklad z Prahy, kde mohla pomoci památková zóna:

Dle OPP MMB by památkové zóny mohly pomoci i v rámci
kritizovaného řešení multifunkčního domu Ponávka tower, kdy se MČ
Brno-střed ex post snažilo ovlivnit výslednou podobu, která se od
původního návrhu lišila.
Za brzký vznik památkové zóny se staví i nově vznikající spolek
Za Brno, mezi jehož zakládající členy patří např. spisovatelka a
historička umění Kateřina Tučková, historik architektury Pavel
Zatloukal či Jindřich Chatrný, architekt Robert Václavík, historička
umění Dagmar Černoušková nebo znalec brněnského podzemí Aleš
Svoboda.
Předkladateli a zpracovateli materiálu
Závodský a PhDr. Marika Kupková, Ph.D.
Stanoviska dotčených orgánů:

jsou

JUDr.

Michal
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Mapa MPZ – poslední verze včetně Králova Pole
(vyznačeno MPR, OP MPR, kulturní památky zapsané do/po 31. 12. 1987)

Část A
• území určující charakter památkové zóny
• s vysokou koncentrací kulturních památek a památkově
hodnotných staveb a urbánních prvků
• s charakteristickým urbanismem
• vyžaduje památkovou ochranu, zachování a obnovu

Část A, ul. Jiráskova

Část A, ul. Gorkého

Část A, ul. Ant. Slavíka

Část A, ul. Hlinky

Část A, nám. 28. října

Mapa MPZ – část A

Regulativ část A
a) při umístění staveb, zařízení, změně dokončených staveb a terénních úpravách musí být zachovány,
resp. obnovovány hodnotné objekty s jejich vnějšími architektonickými a výtvarnými prvky, urbanistická
struktura a kompoziční vazby urbánního organismu chráněného území;
b) stavby a pozemky musí být využívány přednostně v souladu s jejich kulturněhistorickými hodnotami,
přičemž budou respektovány jejich kapacitní a technické možnosti;

c) veškeré úpravy pozemků, veřejných prostranství a dřevin, stavební úpravy a udržovací práce, které se
projeví do vnějšího vzhledu nemovitosti, musí směřovat k zachování, resp. posilování zmíněných
hodnot památkové zóny a musí být prováděny v souladu s architektonicko-urbanistickými, výtvarnými a
kulturními kvalitami památkové zóny; umístění zařízení musí respektovat hodnoty památkové zóny;
d) nová výstavba a změny dokončených staveb nesmí narušovat architektonické i výtvarné a urbanistické
hodnoty kulturních památek;
e) nová výstavba musí respektovat charakter a měřítko památkově hodnotné zástavby, objemové proporce
staveb, urbanistickou skladbu a prostorové uspořádání památkové zóny a dotvářet celek soudobou
kontextuální architektonickou tvorbou ve formě a míře odpovídající památkovému významu jednotlivých
částí památkové zóny

Část B
• území dotvářející charakter památkové zóny
• s nižší koncentrací kulturních památek
• avšak s památkově hodnotnými objekty a urbánními prvky
• s charakteristickým urbanismem
• vyžaduje přiměřenou ochranu a má být v hlavních rysech
zachováno a dále zhodnocováno

Část B, ul. Jugoslávská

Část B, nám. Republiky

Část B, ul. Veslařská

Mapa MPZ – část B

Regulativ část B
a) při umístění staveb, zařízení, změně dokončených staveb a terénních úpravách musí být
přiměřeně zachovány hodnotné objekty s jejich vnějšími architektonickými a výtvarnými prvky,
urbanistická struktura a kompoziční vazby urbánního organismu chráněného území;

b) stavby a pozemky musí být využívány přednostně v souladu s jejich kulturněhistorickými
hodnotami, přičemž budou přiměřeně respektovány jejich kapacitní a technické možnosti;
c) veškeré úpravy pozemků, veřejných prostranství a dřevin, stavební úpravy a udržovací práce,
které se projeví do vnějšího vzhledu nemovitosti, musí směřovat ke kultivaci městského prostředí
tvořeného lokálně specifickou urbanistickou strukturou, zástavbou a přírodními prvky; umístění
zařízení musí respektovat hodnoty památkové zóny;
d) nová výstavba a změny dokončených staveb nesmí narušovat architektonické, výtvarné
a urbanistické hodnoty kulturních památek;

e) nová výstavba musí přiměřeně respektovat charakter a měřítko památkově hodnotné zástavby,
objemové proporce staveb, urbanistickou skladbu a prostorové uspořádání památkové zóny
a dotvářet celek soudobou kontextuální architektonickou tvorbou ve formě a míře odpovídající
památkovému významu a specifikám jednotlivých částí památkové zóny.

Část C
• území doplňující charakter památkové zóny
• památkově hodnotné prvky neurčují charakter území
• přípustná vhodně zakomponovaná výstavba

Část C, ul. Šumavská

Část C, ul. Hrnčířská

Část C, ul. Vranovská

Část C, ul. Čajkovského

Mapa MPZ – část C

Regulativ část C
a) při umístění staveb, zařízení, změně dokončených staveb a terénních
úpravách musí být zajištěna prostorová, kompoziční a hmotová
návaznost na části A a B památkové zóny;
b) nová výstavba a změny dokončených staveb nesmí narušovat
architektonické, výtvarné a urbanistické hodnoty kulturních památek;
c) nová výstavba musí doplňovat památkovou zónu přiměřenou soudobou
architektonickou tvorbou, která bude respektovat, vhodně dotvářet a
rozvíjet stávající kvality a památkové hodnoty této části.

Část D
• území tvořící prostorovými vazbami a kontextem součást
památkové zóny
• nejsou přítomny památkové hodnoty, pro které je památková
zóna vyhlášena

Část D, ul. Pisárecká

Část D, ul. Ponávka

Část D, ul. Šumavská

Mapa MPZ – část D

Regulativ část D
a)při umístění staveb, zařízení a změně dokončených staveb je
třeba sledovat jejich působení na terénních horizontech města,
pokud se pohledově uplatňují ve vztahu k městské památkové
zóně a městské památkové rezervaci;
b)nová výstavba a změny dokončených staveb nesmí negativně
ovlivnit urbanistické hodnoty navazujících částí památkové
zóny.

Mapa MPZ Královo Pole – část A

Mapa MPZ Královo Pole – část B

Mapa MPZ Královo Pole – část C

Část A, Slovanské nám.

Část B, ul. Berkova

Část C, ul. Malátova

