
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

I. ÚVODNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: Místo ve středu? Lokalita Benešova – Brno 

Místo stavby: město Brno, mezi ulicemi Benešova a Koliště (od ulice Nádražní po 

Malinovského náměstí) 

(p.č. 270, 272/1, 272/2, 272/17, 272/18, 272/19, 272/22, 272/23, 272/23, 272/24. 272/25, 

272/42, 272/46, 272/51, 273/1, 272/2, 272/3, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 

272/11, 272/12, 272/13, 272/14, 272/15). 

Katastrální území: Město Brno 

Charakter stavby: novostavba 

Stavební úřad: Brno - střed 

Účel projektu: diplomová práce 

Zpracovatel: student 6. ročníku FA VUT Brno 

Datum zpracování: květen 2014 

 

II. SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešené území zahrnuje plochu vymezenou ulicemi Benešova a Koliště, od ulice 

Nádražní po Malinovského náměstí. Území se nachází v blízkosti historického jádra v 

Městské památkové rezervaci. V současnosti je většina území využita pro dopravní 

účely, prochází jím železniční trať a při ulici Benešova se nachází autobusové nádraží a 

parkoviště. Severní část území je v současnosti nevyužita. Na ulici Benešova před 

vyústěním do Malinovského náměstí u paláce Morava se nachází památný strom, který 

je v návrhu zohledněn. Dle konceptu územního plánu města Brna se počítá s přesunem 

Hlavního nádraží Brno do míst Jižního centra a tím se uvolní železniční plochy pro novou 

výstavbu. Návrh počítá, že území naváže na parkový pěší koridor po bývalé železniční 

trati, který bude sloužit jako propojení s Jižním centrem po rekonstruovaném viaduktu. 

Dále bude propojeno druhou částí této železniční trati s nábřežím řeky Svitavy. Tato 

lokalita se tak stane spojnicí těchto nových pěších tras a městského Ringu. Nové 

navržené objekty se napojí na inženýrské sítě vedené při ulici Benešova (teplovod, 

plynovod, vodovod, el. vedení NN). Kanalizace bude napojena na síť při ulici Koliště. V 

1.PP jsou zřízeny technické místnosti pro napojení inženýrských sítí a umístění hlavních 

uzávěrů. 

 

Základní charakteristika urbanistického řešení 

 

Základním motivem návrhu bylo dotvořit a navázat na současný brněnsky Ring. Jako 

základ nové struktury slouží budova bývalé celnice (dnešní Magistrát města Brna). Z této 

budovy vychází pás budov podél ulice Koliště a dále se takto vytvoří pás veřejného 

prostranství při ulici Benešova, který naváže na přednádražní prostor. Objekty jsou 



osazeny na soklu s komercí u ulice Koliště. Tento sokl je reakce na původní železniční 

násep. Hlavní vstupy do budov jsou navrženy z ulice Benešova, vjezdy do podzemního 

parkování v hmotě náspu úrovňové z ulice Koliště. Budovy jsou navrženy tak, aby 

reagovali na okolní souvislosti (ulice, uliční průhledy, osy vstupů)  Rozměry budov jsou 

voleny v návaznosti na analýze velikosti budov brněnského Ringu.  

 

Základní charakteristika staveb a jejího užívání 

V území jsou navrženy čtyři nové monofunkční objekty. Za budovou bývalé celnice (dnes 

Magistrát města Brna) je navržena nová budova Magistrátu města Brna (přesun oddělení 

z ulice Kounicova), za ní nová budova Energetického regulačního úřadu (přesun z 

Jihlavy), Inspekce životního prostředí a Obchodní inspekce, třetí objekt je budova 

Janáčkova kulturního centra s koncertním sálem a dvěma multifunkčními sály. Pás 

budov ukončuje čtvrtá budova Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství. 

POPIS STAVBY 

NOVÁ BUDOVA NEJVYŠŠÍHO  SOUDU A NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO 

ZASTUPITELSTVÍ 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Stavba je navržena jako jeden monofunkční objekt Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

státního zastupitelství se sedmi nadzemními a dvěma podzemními patry. Objekt má 

vstupy ze dvou úrovní v rámci řešení daného místa. Vstup do 1.NP je navržen při ulici 

Benešova, jedná se o vstup hlavní. Z ulice Koliště je úrovňový vstup do 2.PP.  Sedm 

nadzemních pater slouží pro funkce Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního 

zastupitelství. V prvním podzemním patře se nachází zázemí objektu a v druhém 

podzemním patře jsou komerční plochy přístupné z ulice Koliště a parkování. Objekt je 

navržen jako trvalá stavba dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavba je navržena jako 

novostavba. Průběh stavebních prací bude rozdělen na dvě etapy.  

V první etapě budou provedeny přeložky sítí a následně zajištění stability území a 

sousedních staveb před započetím zemních prací. V druhé etapě bude provedena 

samotná výstavba objektu. 

Orientační údaje stavby 

Zastavěná plocha je 3627 m² 

Trestní kolegium 2.NP 

-2x soudní síň 9členný senát, 2x soudní síň 3členný senát 

Občanskoprávní a obchodní kolegium 2.NP 

-10xsoudní síň 3členný senát, 2x soudní síň 9členný senát 

Trestní kolegium a občanskoprávní a obchodní kolegium 1.NP 

-2x soudní síň 9členný senát 

 

 



Urbanistické řešení 

Navržená budova reaguje na urbánní souvislosti v území a dotváří pomyslný okruh 

staveb kolem městského centra. Jedná se o reakci na původní hradební okruhu města. 

Objekt je součástí nové struktury budov navržené za budovou bývalé celnice (dnešní 

budova MMB) a tuto strukturu zakončuje. Před jižní stranou objektu je zakončen parkový 

pěší koridor z Jižního centra po bývalém železničním viaduktu. Hlavní vstup do objektu 

je veřejného prostoru z ulice Benešova, vjezd do podzemního parkování pro 

zaměstnance budovy je z ulice Koliště. 

Architektonické řešení 

Objekt je navržen jako jedna hmota narušená pouze na jižní straně průhledem do atria a 

z ulice Benešova vstupním otvorem přes dvě podlaží. Vstupní otvor je předělen sloupem 

jako indikátor vstupního prostoru. Budova svým návrhem reaguje rovněž na zástavbu 

blokových budov a paláců na městském Ringu. kdy je uplatněn vstup z osy symetrie 

budovy, která nás navede do centra budovy -  atria s hlavním schodištěm pro veřejnost. 

Fasáda a dispoziční i konstrukční členění je řešeno v základním rastru 2,65x2,65m, 

vycházejícího z modulu 1,325m.  

Výtvarné řešení 

Objekt má působit jako jedna hmota, která je narušena na jižní straně průhledem do 

atria. Tento průhled je reakcí na zakončení parkového koridoru, kdy tento koridor 

pomyslně pokračuje do budovy motivem zeleně v atriu. Zároveň se budova takto otvírá k 

Jižnímu centru a narušuje symetrii objektu. Fasádu tvoří kamenný obklad z pískovce 

(hydrofobizovaného-výrobce hofmann naturstein), kamenná fasáda má přidat na výrazu 

důležitosti nové budovy Nejvyššího soudu jako důležité instituce v rámci Brna a České 

republiky. 

Technické řešení 

Budova je založena na železobetonové vaně a pilotech. Z důvodu vysoké hladiny 

podzemní vody tvoří materiálové složení základových konstrukcí vodostavební beton. 

Svislá nosná konstrukce podlaží je tvořena kombinací železobetonových stěn a 

železobetonových sloupů. Pod sloupy skeletu budou železobetonové piloty opřené do 

únosné zeminy. Nosný skeletový systém je v základním rozponu 7,95x7,95m, 

zmenšeném 5,3x7,95m a 5,3x5,7m. Rozpony vychází ze základní sítě 2,65x2,65m. V 

2.PP pod stropem registratury a archivu jsou sloupy průřezu 0,5x0,8m, s orientací v 

rámci parkovacích stání. V 1.PP jsou sloupy průřezu 0,5x0,5m a v nadzemních patrech 

0,45x0,45m. Fasádní sloupky jsou v základní dimenzi 0,6x0,35m. Stropní konstrukci tvoří 

železobetonové desky se skrytými průvlaky, nad 2.PP tl. 0,5m, ve zbylých podlaží 0,4m. 

Desky jsou řešeny jako aktivní s vedením chlazení. Objektem prochází ztužující 

železobetonový jádra s komunikacemi. Zastřešení atria je pomocí ocelového roštu v 

rastru 2,65x2,65m výšky 1,8m s kónicky tvarovaným obkladem. Tmavší odstín v prvních 

0,8m výšky pak čistě bílý. Zasklení a odvodnění systémem Lamilux. 

 



Materiálové řešení 

Budova má fasádu z kamenného obkladu (Hofmann Naturstein, pískovec Beige, 

Aquapower). Vnitřní stěny jsou omítnuty štukovou omítkou s bílím nátěrem. Soudní sině 

jsou obloženy dřevěnými deskami. Tento motiv se propisuje i do materiálového řešení 

atria, kdy chodby pro veřejnost kolem soudních síní přiléhající k atriu mají dřevěný 

obklad. Stěny mezi soudními síněmi a chodbami pro soudce v 2.NP jsou tvořeny 

vrstveným mléčným sklem pro sekundární prosvětlení soudních síní. Okna jsou hliníková 

systému firmy SCHÜCO AWS 

Provozní řešení 

Objekt je řešen jako monofunkční objekt Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního 

zastupitelství. Provoz veřejnosti a zaměstnanců budovy je řešen pomocí oddělený 

komunikací vycházející z principu, "soudce máme vidět až v soudní síni". Veřejnost má 

přístup jen do prvních dvou nadzemních pater. Hlavní vstup do budovy je z ulice 

Benešova, přes bezpečnostní rámy vstoupíme do atria s přímými vstupy do velkých 

soudních síní a tiskové/konferenční místnosti. K atriu přiléhají podatelny/evidence pro 

jednotlivé instituce budovy (Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství) po stranách od 

vstupu. V jižním křídle budovy se nachází odborná knihovna a hovorny. Kantýna je 

zásobována jídelními výtahy z 2.PP Severní křídlo tvoří spisovna a kantýna pro 

zaměstnance. Ve východním křídle jsou kanceláře justiční stráže. Vstupy pro 

zaměstnance jsou z jižní fasády přes recepce. Z atria vede hlavní schodiště pro 

veřejnost do druhého nadzemního podlaží. Po stranách schodiště jsou výtahy pro 

veřejnost. V druhém nadzemním patře se nachází většina soudních síní přístupných z 

chodby kolem atria. Ve východním křídle se nachází soudní síně pro trestní právo s 

oddělenými vstupy pro odsouzené. Zbylé soudní síně jsou pro kolegium občanskoprávní 

a obchodní. Rozvržení soudních síní vychází ze statistiky řešených případu Nejvyššího 

soudu. Třetí a čtvrté nadzemním podlaží tvoří kanceláře úřadu Nejvyššího státního 

zástupce. Ve východním křídle třetího patra se nachází kanceláře správy budovy. Páté 

až sedmé nadzemní patro tvoří kanceláře Nejvyššího soudu. Jednotlivá patra jsou 

členěna dle kolegií. Dispozičně jsou kanceláře soudců/státních zástupců, asistentů a 

poradců umístěni při uličních fasádních stranách a zasedací místností a zbylé zázemí při 

straně do atria. Kanceláře vedoucích pracovníků jsou umístěny na západní straně s 

výhledem do ulice Benešova. V prvním podzemním patře se nachází registratura a 

archív, prostory technického zázemí, zázemí pro zaměstnance (šatny personálu kantýny 

a personálu úklidu), šatny justiční a dočasné eskortní cely pro odsouzené. Druhé 

podzemní patro tvoří parkování pro zaměstnance soudu s vjezdem z ulice Koliště a při 

ulici Koliště komerční plochy prověřených prodejců. Parkování pro veřejnost by bylo 

řešeno v rámci veřejného parkování pod novými budovami Janáčkova kulturního centra 

a magistrátu. Budova bude umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Všechny vstupy, komunikace a výtahy jsou řešeny jako bezbariérové. 

Popis vlivu stavby na životní prostředí 

 

Stavba při své výstavbě a následném užívání nebude nadměrně zatěžovat životní 

prostředí.  
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