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A. Úvod 
Obsahem práce byl návrh věznice na území města Brna, jehož součástí bylo 
nalezení vhodného místa, patřičně podloženého příslušnými analýzami okolí; zvláště 
byly brány ohledy na citlivý vztah veřejnosti vůči tomuto druhu zařízení, dobré 
komunikační napojení jak na dopravní síť, tak na instituce s tímto oborem spjaté 
(například soudy apod.), přehlednost okolí a dodržení příslušné vzdálenosti 
k nejbližší souvislé linii obytné zástavby. 
 

B. Vymezení a účel stavby 
Jedná se o návrh zařízení, plnící funkci trestu vyloučením osob, které se dopustily 
protispolečenských činů, ze společnosti, přičemž rozumíme pojem osobní svobody a 
volnosti pohybu jakožto jedněmi z nejvyšších sociálních hodnot jedince. Zařízení by 
měla též umožňovat vysokou míru nápravy a poskytnutí nových příležitostí těm, kteří 
usilují o opětovné a řádné společenské zařazení. Uspořádání provozů tohoto typu 
vychází ze zákona č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody a vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb. Řádu výkonu trestu odnětí svobody. 
 

C. Urbanistické řešení 
Daná lokalita se nachází na území Statutárního města Brna, resp. v jeho vnitřní části 
Brno-střed, a to zhruba 0,8 km východně od centra v katastrálním území Zábrdovice, 
které se ve zvoleném místě vyznačuje ponejvíce koncentrací průmyslové zástavby, 
jež se rozkládá severním směrem od železniční trati Brno, hlavní nádraží – Brno, 
Židenice. Pro navrhovaný účel bylo prostranství zvoleno i z důvodu, že se jedná o 
nevyužitou část závodu brněnských tepláren, k jejímuž zpustnutí došlo v době 
přechodu z uhelného paliva na palivo plynné. Umístění vězeňského komplexu 
vyplynulo jak z provozně-technických požadavků, tak reakcí na stávající objekty; 
zejména pak v současné době rovněž provozně opuštěný monument chladící věže, 
který tak získá své nové využití pro potřeby bydlení, zázemí, práce a volnočasových 
aktivit osob ve výkonu trestu, čímž vytvoří kromě dominanty i pomyslné centrum 
celku.   
Situační řešení je zpracováno jakožto provozní syntéza stávajících a nových 
souborů; na původní objekt chladící věže tak navazují nové stavby, jako je jižním 
směrem vzdušně řešený hranol pro umístění vycházkových dvorů 3. – 6. obytného 
podlaží a směrem severním pak horizontální dvoupodlažní objekt s umístěním 
provozů administrativy, kuchyně, nemocnice a z nich plynoucího zázemí; při hranici 
pozemku na západ se nachází jednopodlažní úsek, zajišťující vstup a vjezd do areálu 
s patřičnou kontrolou dle příslušných nařízení. Severovýchodní část pozemku je 
vyčleněna pro plochy venkovních sportovišť. Doprava a pohyb osob bude k areálu 
řešen prostřednictvím ulic Křenová (zastávka MHD Vlhká) – Špitálka, nebo Cejl 
(zastávka MHD Tkalcovská či Körnerova) – Radlas – Špitálka. Před vstupním 
objektem je umístěno parkoviště pro potřeby zaměstnanců i návštěv.  
 

D. Dispoziční řešení 
Vstupní budova je rozdělena na čtyři samostatné úseky. Dva vchody pro pěší a jeden 
vjezd pro motorová vozidla. V této budově se nachází dvě samostatné strážní 
místnosti, které řídí vstup a výstup osob a vozidel ve věznici. V levé části objektu se 
nachází přijímací a propouštěcí usek pro vězně a k tomu přidružené místnosti např. 
trezor, úschovna věcí, registr atd. Prostředkem budovy prochází kontrolní úsek pro 
vozidla a na pravé straně se nachází vstup pro personál a pak návštěvní úsek. 



V podélné dvoupodlažní budově se nachází v 1.NP nemocnice a kuchyně a v 2.NP 
čtyři samostatné šatny bachařů a ve zbytku patra je rozprostřeno administrativní 
oddělení. Do chladící věže vede krček z 1.NP. Věž je rozdělena do 4 samostatných 
úseků. Celou budovou prochází dva samostatné hranoly.   V podnoži budovy se 
světlou výškou 5 metrů se nachází univerzální výrobní hala a pak samostatné 
oddělení sportů. V 2.NP je umístěna vzdělávací a volnočasová zařízení. Z toho patra 
je možno vstoupit do vnitrobloku na střechu výrobního závodu. Ve 3 až 6 nadzemním 
podlaží se nachází celkem 104 vězňů v 8 odděleních po 13 vězních na jedno 
oddělení. Každému oddělení náleží samostatná společenská místnost. Na každém 
patře je umístěna jedna strážnice, sprchovací místnost se čtyřmi sprchami, krizová 
cela, samotka a jeden vycházkový dvůr pro dvě oddělení. V 7 až 18 nadzemním 
podlaží se nachází celkem 192 vězňů ve 12 odděleních po 16 vězních na jedno 
oddělení. Na každém patře je pouze jedno oddělení. V těchto podlažích se nachází 
taktéž společenská místnost, vycházkový dvůr, sprchy, strážnice a samotka. Vězni 
se na svoje oddělení mohou pohybovat volně v určitých časech. Díky kruhovému 
půdorysu má stráž celkový přehled o celém svém oddělení.  
 

E. Architektonický výraz 
Dominantním prvkem komplexu je rotační hyperboloid chladící věže, který je vysoký 
60 metrů a v průměru má u paty 50 metrů a vrcholu 18 metrů. U věže se nachází 
malá 16 metrů vysoká věž čtvercového půdorysu, která slouží jako vycházkové dvory 
pro spodní oddělení. Na druhé straně věže se rozprostírá úzká dlouhá dvojpodlažní 
budova. Celý komplex je obehnán 6 metrů vysokou zdí. V každém rohu je umístěna 
hlídková věž. Chladicí věži je ponechána původní struktura pohledového betonu bez 
nátěru. Vycházková věž je poryta tahokovem v barvě šedé. Administrativa a vstupní 
budova je obložena deskami SWISSPEARL barvy karmínové červené CRIMSON 
GSO 9231. 
 

F. Konstrukční a materiálové řešení 
Vstupní objekt a administrativa je řešena jako konstrukce skeletová kombinovaná. 
Plochá jednoplášťová střecha. Fasáda dvouplášťová provětrávaná, typ panelů 
swisspearl. Konstrukce chladící věže. Do stávající ŽB skořepiny se postaví 28 
prohnutých ŽB pilířů. V každém patře budou pilíře spřaženy průvlaky s původní 
obvodovou konstrukcí, u které bude odhalena v místě styku výztuž. Na takto 
upravenou kci budou provedeny ŽB stropy. Do pláště budovy se vyřežou otvory dle 
schématu. Vnitřní fasáda bude řešena jako prosklená. Venkovní povrchová úprava 
zůstane v nezměněné podobě. 
 

G. Požární bezpečnost 
Pro vězení se navrhuje takzvaný plán ochrany, který v sobě obsahuje i případ 
požáru. V každé budově ve strážní místnosti bude umístěna elektrická protipožární 
signalizace. Ve všech místnostech bude stabilní hasičské zařízení s předstihovým 
řízením EPS. 
 
Administrativa 
Vnitřní schodiště s výtahem tvoří uzavřený požární úsek. V tomto prostoru jsou 
použité požární dveře a je zajištěno přímé větrání.  
  
Chladírenská věž 
Ve věži jsou dvě samostatná schodiště a dva výtahy. 



 
Vycházkový dvůr 
Požární schodiště v rohu hranolu. 
 
Výrobní hala a sport 
Zde jsou požárně uzavřené dveře na venkovní prostranství. 
 

H. Větrání 
Větrání je nepřímé, zajištěno v každé budově vzduchotechnikou. V hygienických 
zázemích je větrání podtlakové. 
 

I. Osvětlení 
Ve věznici s ostrahou musí být ohrazení a oplocení při střežení od setmění do 
rozednění osvětlena. Bude zde též zřízeno přiměřené osvětlení vnitřních místností. 
Pro případ výpadku elektrické sítě, je ve vstupním úseku zřízen náhradní zdroj 
elektrické energie. 
 

J. Základní výměry, plošné údaje 
 
Plocha stavebního pozemku  15 800 m2 
Zastavěná plocha        3 600 m2 
Užitná plocha    13 772 m2 
 
 
 
 
 


