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Po letech plánování a příprav se konečně začne stavět na Lesné kostel 

Trocha historie
Šedesátá léta minulého století jsou v Brně spojena s výstavbou nového

sídliště – Lesné. Projekt, který byl na tu dobu velmi neobvyklý a progresivní,
byl dílem skupiny brněnských architektů, mezi nimiž zaujímal významné
postavení Ing. arch. František Zounek. 

Novému sídlišti od začátku chybělo duchovní zázemí. Proto v uvolněné
atmosféře roku 1968 vznikla mezi obyvateli Lesné iniciativa volající po
výstavbě kostela.

Nositeli ideje byli tehdy básník Václav Renč a filosof Radovan Perka.
Záměr byl zmařen následujícím obdobím normalizace.

K životu byl znovu vzkříšen hned v prosinci 1989. Tehdy na aktivu místní
skupiny Občanského fóra architekt Zounek doporučil místo pro budoucí
stavbu, se kterou se počítalo už v původní projektové vizi Lesné. Jeho návrh
byl bez výhrad přijat.

Poté, co byli na věčnost odvoláni Václav Renč i Radovan Perka, byl až do
své předčasné smrti hlavním laickým protagonistou realizace záměru stavby
kostela Ing. Alois Mráz. Skupina laiků pod záštitou řeholních společenství
nejprve dominikánů, potom starobrněnských augustiniánů a nakonec
jezuitů se pustila do realizace.

Nejprve byla uzavřena směstem Brnem smlouva o pronájmu pozemku
na 99 let s předkupním právem nájemce. Následoval projekt pro územní
řízení, který zahrnoval dnes již fungující objekt Duchovního centra, kostel
a faru smalým řeholním konventem. Na základě dosud platného územního
rozhodnutí pro celý areál a stavebního povolení na Duchovní centrum byl
postaven vzhledem k omezeným finančním prostředkům objekt stávajícího
centra podle návrhu Ing. arch. Zdeňka Bureše.

Duchovní centrum bylo 2. října 2004 otevřeno brněnským biskupem
a slouží jako prozatímní objekt pro konání bohoslužeb. V jeho prostorách
se konají také různé kulturní a společenské akce. 

V roce 2005 byla zřízena samostatná římskokatolická farnost Brno-
Lesná jako právnická osoba.

Aktivity farnosti
Jedenáctiletá existence Duchovního centra přinesla mnoho plodů. Nej-

různějšími kroužky, společenstvími a letními tábory prošlo za tu dobu
několik stovek dětí amladých lidí. Uskutečnilo se zde na 500 různých vzdě-
lávacích, společenských, kulturních a zábavních akcí pro děti i dospělé,
kterých se zúčastnilo široké publikum obyvatel Lesné. 

Farnost, dobrovolníci farní charity a řeholní sestry, které zde působí,
uskutečnili několik tisíc návštěv u starých a opuštěných lidí a pomáhali jim
ulehčit jejich stáří a osamělost. Pro mnohé ze seniorů byla farnost jakýmsi
záchytným bodem v posledních létech jejich života. Obrovskou výhodou
Duchovního centra je jeho blízkost lidem, kteří tak nemusejí o nedělích
a svátcích dojíždět na bohoslužby.

„Naše centrum navštěvuje zhruba 500 obyvatel každou neděli, možnost
návštěvy kostela v místě bydliště má také pozitivní dopad na ekologii“, pro-
zrazuje farář místní farnosti Pavel Hověz. 

Současnost
Mimořádnou péčí a úsilím farnosti byly díky štědrosti věřících i nevěřících

drobných dárců z celé republiky shromážděny peníze, které umožňují uva-
žovat o dostavbě toho, co bylo začátkem tohoto tisíciletí započato. Roz-
hodnutím biskupství brněnského byl k dostavbě vybrán návrh Ing. arch.

Marka Štěpána, renomovaného architekta, který má za sebou již několik
úspěšných sakrálních staveb. Po změně územního rozhodnutí se předpo-
kládá začátek stavby v druhé polovině roku 2016. 

Představení projektu 
Autor projektu Ing. arch. Marek Štěpán říká:
„Navrhovaná stavba kostela je výrazově jednoduchá ačitelná. V prostředí

urbanisticky kvalitního sídliště totiž nemůže konkurovat okolním stavbám
bytových domů svou velikostí. Zvolená forma je však dostatečně silná i ve
svém ne zcela velkém objemu a měřítku.  Architektonická kompozice se
skládá ze tří základních objemů – kostela, věže a stávajícího duchovního
centra. Ty stojí na mírně vyvýšeném pochozím platu s hájem, které slouží
jako nástupní a rozptylový prostor.

V dnešní době přesycené vizuálními vjemy a informacemi je pro kostel
zvolen jednoduchý a abstraktní tvar kruhu. Kruh je tvarem plnosti, je tako-
vou tečkou v prostoru a duchovním úběžníkem sídliště. Jeho hmotná
slupka předjímá svou formou vnitřní ztišení člověka, který do ní vstupuje.
Měkké křivky stavby vytváří odhmotněný vnitřní prostor tvarovaný světlem
z horního duhového okna. Světlo se zde stává prvkem, který naznačuje,
že je něco za hranicí hmotné skutečnosti. Vnitřní liturgické uspořádání
kostela je obrazem společenství lidí kolem stolu jako při Poslední večeři
Páně. 

Odděleně stojící trojúhelná věž je dominantou, k níž směřují pohledy
z nejbližšího okolí, byť i ta se svými 31m není vyšší než přiléhající panelový
dům. Vkubické lucerně věže bude umístěna zvonohra, která vhodně zvolenou
melodii bude vytvářet pohodovou atmosféru v samotném okolí kostela.“

Věž tak nebude osazena zvony, ale zvonkohrou, která nebude mít pravi-
delný rytmus. Na vrcholu věže bude vyhlídka na město přístupná široké
veřejnosti. Právě tato věž s krásným výhledem na Brno a blízkost konečné
tramvaje by mohla lákat mnohé Brňany k návštěvě. 

Stávající duchovní centrum bude po výstavbě sloužit ke společenským
účelům. Bude zde víceúčelový sál, knihovna, učebny a zázemí. Bude zde
také možné uspořádat výstavu nebo koncert, hrát divadlo nebo třeba ping
pong.  Prostory bude moci využívat široká veřejnost např. pro cvičení matek
s dětmi, setkání seniorů, zkoušky sborů apod.

V suterénu pod kostelem, platem i stávajícím centrem bude parkování
aut. V novém podzemním parkovišti bude 22 nových stání, celkově v pro-
storách podzemního parkoviště bude 38 parkovacích stání pro osobní
automobily. Příjezd ke kostelu včetně sjezdu je stávající z ulice Nezvalovy.
Zvýšeného pohybu motorových vozidel po postavení kostela se není třeba
obávat, protože počet návštěvníků kostela se nijak dramaticky nezvýší.

Materiál stavby navazuje na materiály používané na sídlišti. Stavba bude
provedena z pohledového betonu v kombinaci s výraznými barvami a barev-
ným prosklením. 

Kostel by měl být na přání farníků ohleduplný k životnímu prostředí
a spotřebovávat minimum energie. Proto bude pro jeho vytápění použito
tepelné čerpadlo země-vzduch a uvažuje se se slunečními termickými i foto-
voltaickými kolektory na střeše.“

Budoucnost
„Hotová stavba bude jistě velkým obohacením architektury sídliště a při-

spěje k dalšímu zkvalitnění života občanů Lesné i celého okolí. Všechny
investice budou kryty z prostředků zdejší farnosti a nebudou žádné nároky
na veřejné prostředky,“ doplňuje farář Pavel Hověz. Právě jeho zkušenosti
z  působení v Německu a také tisíce hodin dobrovolnických prací při shánění
darů pomohly nashromáždit tak velké finance. Stavba by měla být realizo-
vána od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2017. Vysvěcení a pro-
vozování kostela se přepokládá v druhém pololetí roku 2018.

„Chci poprosit všechny obyvatele Lesné, především pak Nezvalovy ulice
o shovívavost především během výstavby hrubé stavby. Budeme ji realizovat
v co nejkratším čase. Pokud by se v důsledku stavby projevil jakýkoli problém,
vše uvedeme do pořádku“ uzavírá Hověz. 

Představení celého projektu včetně vizualizací proběhne v průběhu února.
O přesném termínu budeme informovat v Severníků. O průběhu stavby
včetně termínů etap budeme informovat opět prostřednictvím Severníku
a našich webových stránek www.mujweb.cz/dcbl.
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