
  



  



  



I) Úvodní údaje 
 

Název objektu:  Bývalý zemský soud v Bruntále 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Bruntál (792 01) 

Obec:  Bruntál  

Ulice: Ruská 

Číslo popisné a orientační:  681/6 

Katastrální území:  Bruntál-město [613169] 

Čísla parcel:  1614/1, 1614/2, 1614/5, 1615 + 1614/3, 1614/4 

Charakter stavby:  trvalá 

Druh stavby: rekonstrukce a modernizace  

Rejstříkové číslo ÚSKP:  101700 

Památkou od: 23. 1. 2006 

Majitel objektu:  D.A.T.L. complet s.r.o. (Sladovnická 137/17, Bruntál, 792 01) 

Zadavatel:  D.A.T.L. complet s.r.o. (Jan Kovařík) 

Zpracovatel:  Bc. Alžběta Ševčíková 

Dokumentace:  architektonická studie nového využití 

Doba zpracování: únor - květen 2018 

 

II) Souhrnná průvodní a technická zpráva 
 

1) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

Řešená stavba i pozemek jsou součástí památkově chráněného areálu (obsahujícího hlavní budovu soudu, 

přilehlou věznici, garážové prostory a ohradní zeď), který je v současnosti rozdělen mezi dva soukromé 

majitele. Areál se nachází v centru města, v těsné návaznosti na historické jádro a v ochranném pásmu 

městské památkové zóny. Ze severu jej obklopuje veřejný park s kaplí Sv. Michala a budova kina s přilehlou 

ulicí Jesenickou, kterou prochází silnice 1. třídy I11. Z východu jej lemuje ulice Ruská, kterou vede silnice 1. 

třídy I45. Výškový rozdíl mezi plochou před budovou soudu a zvýšenou vozovkou silnice činí cca 2 m. Z jihu 

na areál navazuje pozemek s dalším památkově chráněným objektem – Mildnerovou vilou – a budova kni-

hovny na přilehlé ulici Brožíkova. Ze západu jej pak lemuje městský hřbitov a na něj navazující obytný okrs-

ek. Areál je přístupný z východu, kde je napojen na připojovací komunikaci paralelní se silnicí I45. Komuni-

kace za areálem končí. Problematickým bodem je zpřístupnění pozemku věznice ležícím západně od budo-

vy soudu. Celkové převýšení areálu činí cca 2,2 m.  

 

Objekt má kanalizační, vodovodní a elektrickou přípojku. Kanalizační a vodovodní přípojka jsou odstaveny a 

bude třeba provést nové přípojky. Elektrická přípojka je funkční. Jedná se o nadzemní vedení nízkého napě-

tí do 1kV. Je možné zhotovení kabelového podzemního vedení. Ulicí Ruská prochází rovněž vedení horkovo-

du a plynovodu, na které je možno se připojit.  

 

Předpoklad a hlavní investiční záměr: Bude nalezena nová možnost využití budovy soudu a budova samot-

ná projde rekonstrukcí reagující na nové využití a zohledňující památkovou ochranu. Dvůr budovy bude 

rovněž upraven s ohledem na nové využití objektu, bude zahrnovat parkoviště a přístupovou cestu k bývalé 

věznici. 

 

2) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Budova soudu je rozsáhlý neobarokní dvoukřídlý objekt. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně podskle-

pen. Hlavní hmotu tvoří dvojtrakt chodby a místností. Složitý krov zakrývá mansardová střecha. Boční křídla 



tvoří na přední fasádě dva polygonální rizality. I z bočních fasád vystupují dva průběžné rizality navazující 

na trakt chodby. Jejich pravoúhlý půdorys se v patře mění na polygonální. Ze zadní fasády vystupuje rizalit, 

v němž je umístěno hlavní schodiště a přidružené prostory sociálního zařízení. Budova tak půdorysně při-

pomíná tvar písmene „E“. 

 

Na základě analýz (ve vztahu k pozici objektu, regulačnímu plánu, památkové ochraně, dispozičnímu uspo-

řádání a ekonomickým hlediskům) byla vyloučena celá řada využití. V návaznosti na to byly nalezeny dvě 

vhodné potenciální možnosti využití – administrativní prostory pro potřeby katastrálního úřadu a zábavně-

rekreační středisko.  

 

3) Přehled výchozích podkladů 

 

- osobní prohlídka 

- dřívější zaměření + vlastní zaměření části objektu (plánová dokumentace se nedochovala) 

- regulační plán (pozemky smíšené obytné – centrum města) 

- dokumenty památkové ochrany a historie objektu  

- ochranné pásmo městské památkové zóny 

- památkově chráněný areál 

- vlastní zjednodušený stavebně-historický průzkum 

 

Většina dokumentů týkajících se budovy (plánová dokumentace, výstavba, přestavby, historie,…) byla 

během 2. sv. v. a následném odsunu německého obyvatelstva z pohraniční oblasti Sudet zničena nebo 

ztracena. Poslední kopie plánové dokumentace byla zničena při kompletním čištění archivu stavebního 

úřadu v Bruntále, kdy byly zmiňované dokumenty vyvezeny na skládku.   

 

Návrh byl proveden v souladu s výše uvedenými zdroji.  

 

4) Limity využití 

 

- památková ochrana 

- ochranné pásmo městské památkové zóny 

- regulační plán 

- majetkoprávní vztahy (rozdělení areálu mezi dva soukromé majitele) 

- ekonomické hledisko (investice a rentabilita) 

- potenciál využitelnosti (z hlediska umístění a potřeby nově navržené funkce v rámci funkčních vazeb 

města)  

- dispoziční členění stavby 

- únosnost konstrukcí 

- blízkost hlučné silnice 

- orientace ke světovým stranám 

 

5) Cíle návrhu 

 

Hlavním cílem návrhu bylo nalezení vhodné, praktické a ekonomicky přijatelné funkční náplně objektu, 

který byl po dlouhá léta prázdný a chátral právě z důvodu komplikovanosti jeho využití. A to s maximálním 

ohledem na památkovou hodnotu objektu jak z hlediska historie, tak i výzdoby. Snahou bylo minimalizovat 

zásahy do původních dispozic i nosných konstrukcí při zachování maxima z toho, co zbylo z cenné výzdoby 

objektu. Současně působila snaha upravit projekt vzhledem k současným normám a standardům jako je 

bezbariérové využití, hygienické požadavky a požární bezpečnost. Cílem projektu bylo tedy navrátit objektu 



jeho nyní zašlou krásu, opravit jej při zachování maxima z jeho původní podoby, navrhnout a zmodernizovat 

provoz a začlenit budovu zpět do fungujícího celku městské zástavby.  

 

6) Dispoziční a provozní řešení 

 

Obě verze řešení vyžadují významné úpravy okolí stavby, především prostoru zadního dvora. Nezbytná je 

domluva a souhlas obou majitelů pozemků vedoucí k vytvoření přívětivého a harmonicky fungujícího pro-

storu. Díky tomu bude areál přístupný pro motorová vozidla skrze dvojici bran umístěnou na jižním a sever-

ním konci východní strany, spojenou průjezdným dvorem.  Zatímco jižní brána by sloužila především jako 

přístup k bývalé věznici díky přímé cestě vedoucí k bráně do věznice a rovněž pro přístup požárního vozidla, 

severní by sloužila především pro návštěvníky a personál budovy bývalého soudu, stejně jako pro její zá-

sobování. Garáže v severozápadní části dvora, umístěné u zdi oddělující věznici od soudu, připadnou po-

třebám budovy soudu. V návaznosti na ně budou podél zdi umístěna kolmá parkovací stání pod krytým 

přístřeškem. Část plochy stání připadne potřebám věznice. Meziprostor dvora bude upraven do reprezen-

tativnějšího vzhledu a opatřen chodníkem vedoucím k zadnímu vstupu do budovy, nově zbudovanému 

výtahu a rampě. Chodník bude pokračovat kolem budovy k severní bráně s brankou pro pěší. Hlavní přední 

vstup pro pěší vede skrze prostřední bránu a spojovací chodník bude nově vydlážděn. Na pozemku bude 

umístěna retenční nádrž na dešťovou vodu sloužící ke splachování toalet a dovolí-li to hydrogeologický 

posudek, pak i vsakovací nádrž.  

 

Verze 1 – katastrální úřad 

 

a) Administrativní prostor 

1. a 2. NP bude využito jako kancelářské prostory pro potřeby úředníků katastrálního úřadu. Sociální zaříze-

ní po obou stranách hlavního schodiště, v současnosti prostorově zcela nedostačující a nevyhovující pro 

potřeby návrhu, bude transformováno na toalety pro handicapované a bude sloužit převážně návštěvní-

kům úřadu. Nově navržené sociální zázemí pro zaměstnance bude umístěno v jihozápadní části budovy a 

kromě toalet bude obsahovat též sprchy. K sociálnímu zázemí bude přidružena kuchyňka a úklidová míst-

nost. V 1.NP bude uvolněn a zjednodušen prostor chodby pro lepší pohyb a orientaci návštěvníků. Kancelá-

ře statistiky budou umístěny v samostatné sekci v severozápadní části budovy. Samostatnou sekci 

v severovýchodní části získá rovněž copycentrum a IT oddělení. Po pravé straně hlavního vstupu je umís-

těna čekárna, podatelna, kancelář styku se stranami a právního oddělení. V 2. NP se proti schodišti nachá-

zí kancelář sekretářky a přilehlá kancelář ředitele. V severovýchodním rizalitu je umístěna konferenční 

místnost. Ostatní místnosti jsou využity jako pohodlné a prostorné kanceláře pro 1-4 pracovníky, dle potřeb 

katastrálního úřadu, a kanceláře vedoucích oddělení.  

 

b) Archiv 

Podkroví stavby bude upraveno pro potřeby archivace dokumentů a spisů.  

 

c) Technické zázemí 

Technické zázemí objektu zůstane zachováno ve sklepních prostorách. Obsahuje technické prostory nutné 

pro provoz budovy, zázemí pro zaměstnance a sklady vybavení nutné pro výjezdy do terénu. Zázemí za-

městnanců zahrnuje šatny, sprchy a toalety primárně určené pro terénní pracovníky.  

 

Verze 2 – zábavní a rekreační centrum  

 

Do Bruntálu míří celá řada turistů, především kvůli krásám okolní přírody. Přijde-li však špatné počasí, sta-

hují se do Bruntálu jakožto do střediska kraje turisté z celého okolí. Mohou navštívit zámek nebo aquacen-

trum, zajít si do kavárny či cukrárny. Díky tomuto projektu vznikne nové centrum zábavy pro všechny – 

turisty i místní, pány, dámy i mládež a děti. 



 

a) Muzeum zubatých žab 

Fenomén „zubatých žab“ vznikl díky epizodě českého seriálu Comeback. Nejenže přitáhl k Bruntálu větší 

pozornost turistů, ale i po letech je stále populárním a vyhledávaným zpestřením, obecně známým po celé 

republice. Řekněme cimrmanovsky zaměřené muzeum v severním křídle 1. NP by obsahovalo fiktivní histo-

rii vývoje města, včetně procesu těžby bahna, lovu pum, nátury místních obyvatel a především veškeré 

informace o zubatých žábách od fyziologie, stanovišť výskytu a procesu migrace. K muzeu bude přidružena 

prodejna registrované značky zubatých žab se suvenýry z drsného kraje, včetně potřebných provozů.  

 

b) Relaxační oddělení 

V jižním křídle 1.NP se jsou navrženy prostory orientované především na speciální druhy koupelí, zábalů a 

masáží, tedy aktivity, které v aquacentru chybí. Nachází se zde malá sauna se sprchou a ochlazovacím 

bazénkem. Dále místnost pro koupele – bahenní koupel „z bruntálského bahna“ a perličková příměsová 

koupel. A místnost pro masáže a zábaly. Jednotlivé části místností mohou být jednoduše odděleny pomocí 

závěsů pro docílení většího soukromí nebo naopak zůstat nepředělené pro větší požitek ze společné tera-

pie.  

 

c) Kosmetické oddělení 

Především pro zábavu dam bude v jižním křídle 2.NP umístěno kosmetické oddělení zahrnující kadeřnický 

salon, malé solárium, salon manikúry a kosmetický salon. Všechny kroky ke kráse pěkně pohromadě.   

 

d) Zábavní oddělení 

Severní křídlo 2.NP pak bude obsahovat zábavu především pro dobrodružnější povahy ve formě her dvou 

únikových místností, 3D herny a přidružených prostor.  

 

e) Archiv 

Podkroví stavby bude opět upraveno pro potřeby archivace dokumentů a spisů firmy D.A.T.L. comple-

te.s.r.o.  

 

f) Technické a sociální zázemí 

Technické zázemí objektu zůstane opět zachováno ve sklepních prostorách. Obsahuje technické prostory 

nutné pro provoz budovy, zázemí pro zaměstnance, malou prádelnu a sklady. Zázemí zaměstnanců zahrnu-

je šatny, sprchy a toalety.  

Sociální zařízení po obou stranách hlavního schodiště bude transformováno na toalety pro handicapované. 

Nově navržené sociální zázemí bude umístěno v jihozápadní části budovy. K sociálnímu zázemí bude při-

družena kuchyňka a úklidová místnost. 

V 2.NP je umístěn snack bar, který může být provozován jako prodejna s obsluhou nebo ve formě prodej-

ních automatů.  

 

7) Orientační údaje stavby 

 

Verze 1 – katastrální úřad 

 

a) Kanceláře:  

- pro 1 osobu: x15 

- pro 2 osoby:  x5 

- pro 4 osoby:  x1 

  Celkem:  20 kanceláří 

 

b) Další prostory: 



- archiv: 296,4 m
2 

- čekárna: 9 osob 

- konferenční místnost: 16 osob 

- servrovna: x1 

- IT: x1 

- copycentrum: x1 

 

c) Parkování 

- garáž:  x3 

- stání kolmé: x11 

- stání kolmé handicap: x1 

  Celkem:  15 stání 

 

Verze 2 – zábavní a rekreační centrum 

 

a) Muzeum:  

- muzeum: x3 

- prodejna:  x3 

 

b) Relaxační oddělení: 

- sauna: 2-4 osoby 

- koupele: 2 osoby 

- masáže a zábaly: 2 osoby 

 

c) Kosmetické oddělení: 

- kadeřnictví: 2 osoby 

- solárium: 1 osoba 

- manikúra: 1 osoba 

- kosmetika: 1-3 osoby 

 

d) Zábavní oddělení: 

- úniková místnost: x3 

- 3D herna: x1 

 

e) Další prostory: 

- archiv: 296,4 m2 

- snack bar: x1 

 

c) Parkování 

- garáž:  x3 

- stání kolmé: x11 

- stání kolmé handicap: x1 

  Celkem:  15 stání 

 

8) Stavebně technické řešení 

 

a) Konstrukce: 

Základy budovy tvoří betonové monolitické pásy prokládané lomovým kamenem. Je uplatněn obou-směrný 

nosný systém zdí z plných pálených cihel na vápennou maltu. Nosné stěny mají tloušťku 500-650 mm (ve 

sklepě až 750 mm), zatímco příčky od 100-300 mm. Stropy tvoří klasické valené klenby podepřené kleneb-



nými pasy a ploché betonové stropy, často podepřené železobetonovými průvlaky. Krov je tvořen kombina-

cí dvojité stojaté stolice se vzpěradlem podpírajícím vrcholovou vaznici.  

 

b) Současný stav konstrukcí: 

Budova je z hlediska statiky v poměrně dobrém stavu. Konstrukce vykazují běžné známky stárnutí a drob-

né poruchy vlivem dlouholeté nedostatečné údržby – zatékání, nefunkční systém odvodu srážkových vod, 

nešetrné zásahy rukou vandalů,… Viditelnější poruchy vykazuje pouze část severního křídla ve výšce 2. NP. 

Bude třeba získat odborný posudek na zjištění příčiny a jejího řešení. Konstrukce krovu se nezdá být po-

škozena nebo napadena dřevokaznými houbami či hmyzem. Stěny místy vykazují známky dřívější vlhkosti 

vlivem zatékání a vystavení vnějším podmínkám. Rovněž se objevují drobné vláskovité trhlinky způsobené 

pravděpodobně v současnosti již značně tlustou vrstvou omítek. Část poruch byla již opravena nebo zajiš-

těna. Stav omítek a štuků fasád je nevalný, k jejich záchraně je zapotřebí brzký zásah. Část výplní otvorů 

především v přízemí byla nenávratně poškozena. Neopravitelné kusy jsou postupně nahrazovány kopiemi, 

ostatní jsou renovovány. Bohatá výzdoba v podobě štuků, výmaleb a dřevěného táflování byla z velké části 

zničena, kovové prvky odcizeny. Chybějící kování je nahrazováno historicky vypadajícími kusy. Veškerý 

mobiliář byl v minulosti přesunut, odcizen nebo zcela zničen. 

 

c) Řešení: 

Před započetím realizace projektu je třeba získat odborný posudek z hlediska statiky a poruchovosti kon-

strukcí. Bude zapotřebí provést nový systém odvodnění v okolí budovy a zkontrolovat stav hydroizolační 

vrstvy konstrukcí sklepa. Na základě posudku bude provedeno ztužení svislých a vodorovných konstrukcí. 

V krovu budou případné poškozené části nahrazeny anebo opraveny a jednotlivé prvky budou opatřeny 

ochranným nátěrem. Krov bude zateplen. Bude vytvořen nový systém dvouplášťové střechy a položena 

nová eternitová krytina. Podlaha podkroví bude podepřena ocelovými nosníky. Vzhled fasády bude uveden 

do původní podoby. Bude brán ohled na části dochované výzdoby. Omítky a štuky budou opraveny, obno-

veny původní nebo nahrazeny novými, dle jejich současného stavu. Dřevěné prvky budou zachovány, pod-

lahy v místech, kde to možnosti dovolí, rovněž. K budově bude přistavěna rampa a prosklený hydraulický 

výtah až do výše podkroví, jehož stěna obrácená k rizalitu schodiště bude potažena reflexní vrstvou. Okna 

budou doplněna o žaluzie. Okna vedoucí na sociální zařízení budou opatřena mléčnými skly nebo průsvit-

nou vrstvou. Ze zbylých kovových prvků bude odstraněna vrstva rzi a budou opatřeny ochranným nátěrem. 

Neopravitelné části budou nahrazeny kopiemi. 

 

Budova je napojena na elektrickou síť nízkého napětí volným nadzemním vedením. Volné nadzemní vedení 

bude nahrazeno kabelovým. Bude zbudována nová kanalizační a vodovodní přípojka, rovněž přípojka plynu 

a horkovodu. V technickém zázemí bude umístěn elektrický akumulátor jako dočasná rezerva pro případ 

výpadku proudu. Vytápění bude řešeno jako klasické teplovodní ústřední vytápění. Systém odvodu srážko-

vých vod bude uveden do zcela funkční podoby a dešťová voda bude jímána do retenční a následně využita 

ke splachování toalet. Přebytek bude řešen přepadem do vsakovací jímky, dovolí-li to hydrogeologický 

průzkum nebo do kanalizace. S ohledem na stávající konstrukce bude většina nových rozvodů vedena 

v předstěnách nebo podlaze. Správné mikroklima v podkroví bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka.  

 

Verze 1 – katastrální úřad 

 

Daným využitím nevznikne podstatnější navýšení zatížení konstrukcí oproti původnímu účelu, přesto bude 

zapotřebí statického posudku.  

 

Verze 2 – zábavní a rekreační centrum 

 

Nově navrženým využitím dojde ke zvýšení zatížení působícího na stávající konstrukce, proto bude bez-

podmínečně zapotřebí statického posudku a případné ztužení konstrukcí.  



 

9) Řešení dopravy a zásobování 

 

a) Vozidlová 

Garáže (3 místa) budou sloužit pro umístění výjezdových vozidel katastrálního úřadu nebo pro auta za-

městnanců. Pro parkování dalších vozidel slouží částečně kryté parkoviště (12 míst) navazující na garáže. 

Parkoviště bude rozděleno pro potřeby řešené budovy a budovy věznice. Zásobování stejně jako přístup 

požárního vozidla je možný jak severní, tak jižní bránou s využitím zpevněného prostoru před garážemi.  

 

b) Doprava pěší  

Hlavní přístup do budovy vede skrze prostřední východní bránu určenou výhradně pro pěší. Pro pohyb osob 

v prostoru dvora je určen chodník vedoucí k zadnímu vstupu, rampě a výtahu a ústící do branky u severní 

brány.  

 

11) Řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Stavba splňuje požadavky bezbariérovosti. K budově je přistavěn výtah splňující minimální rozměry pro 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Budova je rovněž opatřena rampou zpřístupňující přízemí 

a odpovídajícím sociálním zařízením.  

 

12) Popis vlivu stavby na životní prostředí 

 

Provoz stavby nevykazuje negativní účinky na okolí z hlediska ochrany přírody a životního prostředí, ani 

svou funkcí neovlivňuje provoz v okolních budovách. Běžný odpad bude ukládán do popelnic a odvážen. 

Splaškové vody budou odváděny do městské kanalizační sítě. 

 

III) Bilance: 
 

Celková plocha pozemku:  2 467 m2 

Zastavěná plocha staveb:  816 m
2
 

- garáže: 123 m2 

- budova: 693 m
2
 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží:  1 734 m
2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží: 346 m2 

Celková hrubá podlažní plocha: 2 082 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží: 7 980 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží: 1 256 m
3
 

Celkový obestavěný prostor:  9 236 m3 

 

Plocha zeleně: 500 m2 

Plocha vozovky nebo dlažby: 1 105 m
2
 

Délka oplocení: 56 m 

Počet parkovacích stání:  12/1 (ZTP) 

Počet odstavných stání:  0/0 (ZTP) 

 

 

 

 



Ekonomické zhodnocení dle rozpočtových ukazatelů: 

 

Verze 1 – katastrální úřad 

Předpokládaná cena novostavby (6 015 Kč/m3):  55 554 540 Kč,- 

- rekonstrukce (x 1,3 - 1,5): 72 220 902 – 83 331 810 Kč,- 

Úprava okolí: 

- zeleň (500 Kč/m2): 250 000 Kč,- 

- dláždění a vozovka (19 800 Kč/m2): 21 879 000 Kč,- 

- oplocení (852 Kč/m): 47 712 Kč,- 

Celková předpokládaná cena:  94 397 614 - 105 508 522 Kč,- 

 

Verze 2 – zábavní a rekreační centrum 

Předpokládaná cena novostavby (6 115 Kč/m3):  56 478 140 Kč,- 

- rekonstrukce (x 1,3 - 1,5): 73 421 582 – 84 717 210 Kč,- 

Úprava okolí: 

- zeleň (500 Kč/m
2
): 250 000 Kč,- 

- dláždění a vozovka (19 800 Kč/m
2
): 21 879 000 Kč,- 

- oplocení (852 Kč/m): 47 712 Kč,- 

Celková předpokládaná cena:  95 598 294 – 106 893 922 Kč 

 


