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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 

C.1  Umístění 

Daná lokalita se nachází na území Statutárního města Brna, resp. v jeho okrajové části 

Brno-Slatina, ve vzdálenosti cca 5,2 km vzdušnou čarou jihovýchodně od centra ve 

stejnojmenném katastrálním území. Zástavbu, charakteristickou pro bezprostřední okolí 

zvolené lokality, která je v těsném sousedství s městskou průmyslovou zónou na tzv. 

Černovické terase, lze nejlépe označit jako výrobně-logistickou a rozčleněnou do 

jednotlivých areálů. Území má výbornou polohu vzhledem k centru města, 

veřejnosprávním institucím, tak i snadné napojení na důležité národní i nadnárodní 

komunikační sítě ať už dálnice, železniční trať nebo letiště. 

V bezprostřední blízkosti parcely se (severovýchodním směrem) sice nachází železniční 

trať Brno, hlavní nádraží – Rousínov, Slavkov u Brna, která zde však díky přemostění 

silniční komunikace netvoří – vzhledem k aglomeraci městské části, severně se od 

pozemku rozkládající – prakticky žádnou významnější komunikační překážku. 
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C.2 Stávající stav 

Parcela se nachází v lokalitě pouze výrobního charakteru na okraji města. Jedná se o 

výstavbu na zelené louce. Hlavní vstupy na pozemek jsou z ulice Ericha Roučky. Zde je 

kolem hlavní komunikace vysazena alej zeleně. Na severovýchodní hranici se nachází 

drenážní strouha, kolem které je vytvořena druhá alej zeleně. Severozápadní hranice 

pozemku sousedí s železničním koridorem, kde je zachováno ochranné pásmo šíře 60 m.  

 

C.3 Urbanistický koncept 

  

1. Rozdělení pozemku do jednotlivých zón podle funkcí a způsobu střežení 

2. Oddělení vstupního úseku od zbylých ochranným pásmem  

3. Vytvoření sjednoceného areálu s různými možnostmi volnosti s výhodným způsobem 

střežení, zvýšeným střežením a obrany 

 

C.4 Urbanistický návrh 

Pozemek je rozdělen na dvě části areál věznice a před prostor věznice.  

 

C.4.1 Před prostor věznice 

Z ulice Ericha Roučky je hlavní (a jediný) vstup na pozemek.  Zde je umístěno parkoviště 

pro zaměstnance, parkoviště pro návštěvy a parkem zvýrazněný vstup pro pěší do areálu. 

Celkový počet parkovacích míst činí 72 stání, z toho 4 místa ZTP. 

 

C.4.2 Areál věznice 

Je dále rozdělen podle jednotlivých funkcí a uspořádán do úseků, za sebou navazujících. 

Komplex je z jednotlivých budov v pravidelném rastru sjednocen procházejícím parkem a 

obehnaný komunikací a navazujícím zakázaným pásmem. Jeho jednotlivé úseky jsou: 

Úsek zajišťující bezpečnost 

K zajištění bezpečnosti střežených objektů se zřizuje ohrazení, oplocení, strážní věže, 

osvětlení, popřípadě další stavby nebo soubory technických a stavebně technických 

prostředků a opatření. Celý areál věznice je obehnán šestimetrovou betonovou zdí, 

zakončenou žiletkovým pletivem, z níž vystupují ve výšce 3 m od upraveného terénu 

strážní věže. Ty jsou umístěny tak, aby mohly plnit všechny tři dané funkce.  

Na vnější obvodovou zeď navazuje zakázané pásmo o mocnosti 4 m, obíhající celý areál 

(s přerušením v místě vstupního úseku), jež je ohraničeno 4 metrovým drátěným plotem, 

doplněným ostnatým drátem. Tento úsek je přístupný pouze pro ředitele věznice a jeho 
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zástupce, velitele stáže a osoby se zvláštním povolením. Zakázané pásmo je z vnitřní 

strany v návaznosti na jeho oplocení obehnáno asfaltovou komunikací. 

Vstupní úsek 

Vstupní úsek  

obsahuje dvě oddělené vrátnice – první pro zaměstnance a návštěvy, na níž navazují i 

návštěvní místnosti (z důvodu omezení pohybu cizích osob dále v areálu) a druhou pro 

automobily a vězně. 

Administrativní část 

I přes skutečnost, že je v tomto úseku menší výskyt vězňů, musí být pořád jednoduše 

uzavíratelný od ostatních budov, což je také dodrženo. Administrativní budova je 

rozdělena na kancelářskou část, kuchyni, nemocnici, vzdělávací zařízení a šatny pro 

zaměstnance. Chovanci sem mají možnost vstupu pouze za určitých podmínek.  

Vězeňské bloky 

Jsou hlavní části vězeňského zařízení. Celá kapacita je rozdělena do 6 bloků po 2 

úsecích, v každém z nich se nacházejí 2 jednotky po 14 chovancích. Celková kapacita činí 

336 osob. Tyto obytné bloky rovněž vytvářejí hlavní výraz celé věznice; jedná se o budovy 

čtvercového půdorysu, které jsou uspořádány v pravidelném rastru mezi administrativní 

částí a úsekem pro výrobu a sport. Pro zajištění lepších strážních podmínek, chodu a 

celkové pohody jsou vězeňské úseky propojeny krytou chodbou, zastřešenou pochozí 

konstrukcí, mající rovněž strážní funkci. Okolí úseku je koncipováno jako park, který 

umožňuje zpříjemnit jinak přísnou věznici. 

Výroba a sport 

Je posledním úsekem, jenž se nachází na konci areálu. Zde byla umístěna multifunkční 

montovaná hala, která je variabilní dispozicí rozdělena na výrobu a sport (podle dané 

situace a nutnosti zvýšení výroby apod.). V těsném sousedství se nachází venkovní 

sportoviště. 

Parkování 

Věznice je vybavena parkovišti uvnitř i vně areálu. Vnější parkoviště zajišťuje 72 

parkovacích míst (z toho 4 ZTP). Vnitřní parkovací plochy jsou určeny pouze pro převoz 

trestanců s kapacitou 3 parkovacích míst pro autobusy a 6 pro eskortní tranzity. 

 

D. Architektonické a hmotové řešení 

Hlavní myšlenkou je rozčlenění komplexu do jednotlivých dvoupodlažních budov, které již 

podle výrazu odpovídají způsobu využití. Pro zjemnění celé struktury jsou navíc zasazeny 
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do parkového prostředí. Vězeňské bloky svým přísně-brutalistním využitím pohledového 

betonu odkazují právě na vězeňskou činnost a naproti tomu ostatní stavby, mající 

minimalisticky provětrávanou fasádou, naznačují volnější režim. Kompozici doplňuje park 

s kaplí, která naznačuje nápravu a možnost odměny a v jednotlivých pohledech obohacuje 

pravidelnost jinak přísného vězení.  

 

Barevné řešení 

Celý koncept byl založen na užití různých přírodních odstínů betonu a kovů. 

Předpokladem výsledného výrazu je pouze minimální užití barev, plnící pouze informativní 

funkci (např. jako značení ochranných pásů apod.). 

 

E. Dispoziční řešení 

Vstupní úsek 

Jedná se o jednopodlažní budovu s vysokým zabezpečením. 

Objekt je rozdělen na dvě samostatné části, z nichž má každá vlastní přístup dvěma 

vstupy. První část je obsloužena vstupy pro zaměstnance a návštěvy, druhá pak vjezdem 

pro automobily s vězni. Každá má své strážní stanoviště, které je signálně zabezpečeno. 

Vstup pro zaměstnance 

Zádveří slouží jako úschova zakázaných prostředků, které nesmí do věznice (mobilní 

telefon, jakékoliv tekutiny, datová zařízení).  Do místnosti kontroly pro zaměstnance vedou 

pancéřové dveře, které elektricky otevírá stráž ze svého stanoviště. V následující místnosti 

probíhá identifikace a kontrola prostřednictvím rentgenu (i v případě zavazadel). Dále je 

zde chodba a toaleta zaměstnanců.  

Vstup pro návštěvy 

Se nachází z druhé strany strážnice. Je řešen stejným způsobem jako v případě 

zaměstnanců, v zádveří jsou umístěny trezory na odložení věcí. Dále navazuje kontrolní 

úsek, kde jsou odevzdávány balíčky pro vězně (ty nesmí obsahovat jídlo či nápoje, které 

jsou pro vězně k objednání ve vězeňském bufetu). Je zde přístup do skladu na kočárky. 

V přímé návaznosti je čekárna pro návštěvy, z níž jsou přístupné toalety a vlastní 

návštěvní místnosti. První návštěvní místnost obsahuje boxy, druhá je volná, kde se 

nachází i sklad. Lze zde pořádat vánoční večírky a podobné akce. Odtud je přístup i do 

venkovní návštěvní místnosti. Obě návštěvní místnosti jsou přístupné i z čekárny pro 

vězně a ze strážnice. Dále v této části se nachází místnost pro kontrolu balíčků, místnost 

pro překladatele a svědky, místnost odposlechu a místnost pro výslechy. 
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Vstup pro vězně 

Do zádveří se lze dostat jak z ulice, tak z vnitřního prostoru vjezdu pro autobusy. Na 

zádveří navazuje čekárna pro chovance. Za ní pokračuje kontrolní úsek s identifikací a 

převlečením do vězeňského oblečení. Není zde žádná šatna, vězeň se musí svléci, 

odevzdat oblečení a veškeré cennosti, projít všemi prohlídkami a převléci se do nového. 

Dále je zde čekárna příchozích vězňů, společná chodba, ze které jsou přístupné cely 

předběžného zadržení pro 3 osoby a 1 osobu, speciální identifikace a východ do areálu 

věznice. V opačném směru je z této chodby přístup do čekárny pro odchozí vězně, odkud 

se dostáváme do cely předběžného zadržení. Dále navazuje vstupní kontrola, odevzdání 

vězeňského oděvu a vyzvednutí odložených věcí. Z této kontroly je přímý východ do 

zádveří a poté z prostoru věznice. V této části se nachází také sklad vězeňského oblečení, 

sklad osobních věcí vězňů, sušárna a trezor.  

Vjezd pro eskortu a zásobování věznice 

Z druhé strany strážnice se nachází prostor kontroly vozidel. Odtud jsou přístupné hlavní 

uzávěry a záložní zdroj energie, zde je umístěn i mezisklad. Ten má využití jako sklad 

špinavého prádla, z důvodu absence místní prádelny (v Brně již vězeňská prádelna je; 

obecně pojme kapacitu pěti věznic). 

 

Administrativní budova 

Jedná se o dvoupodlažní budovu. V přízemí se nachází dva vstupy z prostoru mezi 

vstupním úsekem a administrativou. První vstup vede do chodby, která dále pokračuje 

jako krytá komunikace do úseku vězeňských bloků. Odtud je přístupné schodiště do 

druhého nadzemního podlaží a hydraulický výtah. Dále je zde úsek pěti šaten po dvaceti-

čtyřech strážných, s hygienickým zázemím. Naproti je společenská místnost pro 

zaměstnance. Vedle je kancelář vedoucího úseku, který zodpovídá za sklad zbraní na 

začátku tohoto úseku. 

Druhá část, mající vstupy z obou hlavních chodeb administrativní budovy je vzdělávací 

úsek. Zde se nachází strážnice, kabinet, dvě učebny, skupinové učebny, počítačové 

učebny, dílna, společenské místnosti a knihovny. Společenská místnost je pro divadelní 

kroužek, pořádání oslav atd. Dále se zde nalézají dva sklady, toalety a úklidová místnost. 

Třetí část nacházející se v přízemí je úsek nemocnice. Z komunikace se vejde rovnou do 

čekárny. Z čekárny je přístup do strážnice, k holiči, do ordinace lékaře a k zubaři. 

Nemocnice je dispozičně řešena jako pěti-trakt. Z jedné strany jsou přístupné EKG, 

rentgen, laboratoř, kancelář lékaře. Uprostřed jsou toalety, sklady a úklidová místnost. 
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Dále je zde chodba rozdělena katrem, kde jsou umístěny jednotlivé nemocniční pokoje a 

hygienické zázemí. Na konci 1 NP je umístěno technické zařízení budovy. 

2NP 

Přístup do druhého nadzemního podlaží zajišťuje dvojice schodišť, první vede do 

administrativní části, kde se nachází správní, ekonomické a poštovní oddělení. V této části 

je i jídelna s bufetem. Druhá část podlaží je prostor kuchyně. 

 

Vězeňské bloky 

Jedná se o šest stejných dvoupodlažních bloků, spojených krytou komunikací. Každý blok 

obsahuje dva úseky. Úsek se skládá ze dvou oddělení a společného zázemí. Každé 

oddělení je pro čtrnáct vězňů a obsahuje 12 cel, společenskou místnost s jídelnou a dvůr. 

V oddělení se mohou chovanci pohybovat volně, kromě osmi hodin nočního klidu a doby 

pro povinnosti. Pro dvě vězeňské oddělení je společná strážní místnost v druhém 

nadzemním podlaží, která je umístěna mezi odděleními, s dobrou dostupností i výhledem, 

jak na oba dvory, tak do obou úseků. Dále je zde samotka, hovorna a krizová cela. Do 

prvního nadzemního podlaží vede pomocné schodiště. Zde je toaleta pro strážné, 

společné sprchy, úklidová místnost a místnost pro výměník a vzduchotechniku.  Dva 

úseky tvoří blok a mají venkovní komunikací spojené strážnice, při výkonu služby jsou ve 

vzájemné součinnosti a v případě potřeby si poskytují pomoc.  

 

Výroba a sport 

Je posledním úsekem. Ten se skládá z dvoupodlažní montované výrobní haly, která je 

rozdělena posuvnou stěnou. Z jedné části je multifunkční výrobní hala a z druhé je kryté 

sportoviště, které dle potřeby, větší či menší výroby, se přizpůsobí velikostí.  Na obou 

kratších stranách haly se nachází ve dvou patrech zázemí. Zázemí pro výrobu je v prvním 

nadzemním podlaží strážnice, kde je i kancelář pro výrobu a expedice, dále jsou zde 

jednotlivé sklady a hygienické zázemí. V druhém nadzemním podlaží jsou šatny pro 

chovance a jídelna. Na druhé straně se nachází zázemí pro sport. V prvním nadzemním 

podlaží je šatna, TZB a sklad sportovních pomůcek. O podlaží výše je šatna pro chovance 

a posilovna. Za halou se nachází dvě venkovní sportoviště, hřiště pro házenou a hřiště pro 

basketbal. 

 

F. Konstrukční řešení 

Jednotlivé budovy areálu, jsou řešeny nejvhodnějšími materiály a konstrukcemi pro určitý 

typ objektu tohoto typu. 
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Vstupní úsek 

Jedná se monolitickou železobetonovou konstrukci kombinovaného stěnového systému po 

modulu 3 m x 3 m. Zastřešení je plochou jednoplášťovou střechou.  

 

Administrativa  

Jedná se o konstrukci kombinovanou. Modul trojtraktu je 6 m x 3 m x 6 m. Fasáda je 

řešena jako provětrávaná s povrchem z tahokovu. Konstrukční výška je 3,2 m. Zastřešení 

je plochou jednoplášťovou střechou. 

 

Vězeňské bloky 

Všechny objekty jsou řešeny monolitickou betonovou konstrukcí. Obvodový plášť je 

z betonové sendvičové konstrukce. Jenodtlivé místnosti jsou od sebe odděleny železo 

betonovou stěnou tloušťky 250 mm. Konstrukční výška je 3,2 m.  Zastřešení je plochou 

jednoplášťovou střechou.   

 

Výroba a sport 

Konstrukce budovy je řešena montovanou halou o rozponu 24 m. Jako svislých konstrukcí 

je užito montovaných železobetonových sloupů po osové vzdálenosti 6 m, nesoucích 

ocelové příhradové vazníky. Konstrukční výška zázemí je 3,2 m. Vnější plášť je tvořen 

fasádními a střešními panely KINGSPAN.  

Místnosti jsou od sebe odděleny příčkami tloušťky 150 mm.  

 

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 

Jednotlivá schodiště jsou navržena po 33 a 23 m. Vnitřní schodiště tvoří uzavřený požární 

úsek. V tomto prostoru jsou použité požární dveře a je zajištěno přímé větrání.  

  

Vězeňské bloky 

Každé oddělení obsahuje svůj dvůr, který má 100 m2, zde bude v betonové podlaze 

vyznačen bezpečný úsek 5x5 m, k bezpečnému shromáždění chovanců. 
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Výrobní hala a sport 

Zde jsou požárně uzavřené dveře na venkovní uzavřené sportoviště. 

 

H. Větrání 

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

je větrání podtlakové. 

 

I. Vytápění 

Vytápění je řešeno plynovou kotelnou v administrativní budově a dále je rozvedeno po 

areálu horkovodem. Do jednotlivých objektů, kde je řešeno podlahovým vytápěním, z 

důvodu bezpečnosti osob. 

 

J. 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. 

 

K. Základní výměry a bilance 

 

Plocha pozemku   45 080 m2 

Zastavěná plocha   8 443 m2 

Užitná plocha    9 822 m2 

 


