
LESNA



Projekt 1962

Autoři :
František  Zounek

Viktor Rudiš
Ladislav Volák
Miroslav Dufek

Výstavba : 1962 – 1970
Počet obyvatel : 20 500

Počet bytů : 5 920
Plocha : 104 ha

Hustota obyvatel : 197 obyv. / ha
Náklady : 548 000 000,- Kčs

Náklady na 1 byt : 95 000,- Kčs



dobová inspirace



Prostorová struktura, založená na 
kontrastu deskových a věžových obytných 
domů a rozlehlých, volných ploch zeleně 

se soliterními skupinami stromů

 Zřetelné oddělení okružní komunikace od 
vnitrosídlištních obslužných komunikací a 

parkovišť 



Výrazné a architektonicky čisté 
horizontální členění fasád bytových 

domů, vycházející z nejlepších tradic 
meziválečného funkcionalismu

Důraz na funkční a kvalitní detailní řešení 
vstupních partií bytových domů, později a 

dokonce i v současnosti často 
nepřekonané





Kvalitní dispozice jednotlivých bytů, 
navazující na tradice meziválečné 

stavební kultury v Brně



Sofistikované řešení občanské vybavenosti s 
dodnes nepřekonaným použitím výtvarných děl 

od renomovaných tvůrců



Výstavba kapacitních školních a 
předškolních zařízení  ve formě 
pavilonových konceptů, volně 
navazujících na okolní zeleň



Stávající stav
podrobné analýzy problémů a 

občanského vybavení  





Lesná – 10 666 obyvatel 
Majdalenky – 1 149 obyvatel
Bližší okolí Lesné – 1 288 obyvatel
Širší okolí Lesné – 2 484 obyvatel

 Celkový počet obyvatel Lesné a 
okolí je 15 587

Soběšice – 2 119 obyvatel
Útěchov – 735 obyvatel

ÚDAJE O POČTU OBYVATEL A DEMOGRAFICKÉ SKLADBĚ



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – MATEŘSKÉ ŠKOLY

V současné době – počet 
potřebných míst v mateřských 

školách - 509 Lesná + spádové 
území ( Majdalenky, Kupkova, 

Barvy, Soběšice, Útěchov)
kapacita MŠ v sídlišti Lesná je 

514 míst 

Za předpokladu rovnoměrné 
demografické struktury – by 

počet míst v MŠ měl být 624  , 
deficit tedy je 110 míst 

Vyhodnocení



ŘEŠENÍ – NÁVRH   MATEŘSKÉ ŠKOLY V SÍDLIŠTI  MAJDALENKY A 
VYMEZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY V SÍDLIŠTI LESNÁ

LESNÁ – rezerva pro mateřskou školu
kapacity cca 88 míst

MŠ – Majdalenky kapacita 75 žáků



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Vyhodnocení

V současné době – počet 
potřebných míst v základních 

školách – 1254
 Lesná + spádové území 

( Majdalenky, Kupkova, Barvy, 
Soběšice, Útěchov)

kapacita ZŠ v sídlišti Lesná je 
1420 míst 

Za předpokladu rovnoměrné 
demografické struktury – by počet 
míst v ZŠ měl být 2120  , deficit 

tedy je 700 míst 



ŘEŠENÍ – VYMEZENÍ ÚZEMNÍ REZERVY PRO UMÍSTĚNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

rezerva pro základní  školu
kapacity cca 700 míst



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPECIÁLNÍ, STŘEDNÍ ŠKOLY A 
JINÉ VZDĚLÁVÁNÍ



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT – HŘIŠTĚ PRO DĚTI

V současné době – lokalita Lesná 
a Majdalenky cca 8 806 m2 

dětských hřišť
lokalita Majdalenky – deficit 715 

m2 dětských hřišť
sídliště Lesná – plochy dětských 

hřišť dostačující



ŘEŠENÍ – NÁVRH SPORTOVNÍCH PLOCH A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V 
LOKALITĚ MAJDALENKY

Navržené plochy dětských hřišť – 748 
m2



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT – HŘIŠTĚ PRO 
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

V současné době – lokalita Lesná je 
celkem 12 892 m2 hřišť pro mládež a 

dospělé 
plochy hřišť jsou dostačující



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT – OSTATNÍ SPORTOVNÍ 
VYBAVENOST

V současné době – velkoplošné 
hřiště cca 6684 m2

Sportovní hala Tesla:
plavecký bazén 
sportovní hala
gymnastický sál
posilovna
sauna

Lokalita Lesná má dostatečné 
množství  ploch ostatní sportovní 
vybavenosti



NÁVRH KOUPALIŠTĚ

Koupaliště – cca 1200 m2 vodní 
plochy



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERCE –OBCHODY S 
POTRAVINAMI

V lokalitě cca 5830 m2 prodejní 
plochy, doporučení 270-320 m2
prodejní plochy/1000 obyvatel.
Řídí se zákonem poptávky a 
nabídky. 



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

V současné době – cca 
1974pracovních příležitostí

počet obyvatel Lesné a 
Majdalenek v produktivním věku 
je 5550



VYTVOŘENÍ NOVÝCH  PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ



ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – ZDRAVOTNICTVÍ

V současné době – poliklinika cca 40 
lékařských pracovišť
domov pro seniory kapacita 66 ob.

Vyhodnocení – počet lékařských 
pracovišť je dostačující

Vzhledem k demografické struktuře je 
třeba v území navrhnout penzion pro 
seniory a dům s pečovatelskou službou

penzion pro seniory – deficit 13 míst
dům s pečovatelskou službou – deficit 
31 míst 



ŘEŠENÍ – NÁVRH DOMOVŮ PRO SENIORY

Rozšíření penzionu pro seniory – Okružní
kapacita cca 25 míst

Penzion pro seniory – Halasovo náměstí
kapacita cca 60 míst

Penzion pro seniory Obzor – kapacita 
cca 60 míst



 OBZOR 

V PŘÍPADĚ ZAPSÁNÍ OBZORU 
NA SEZNAM PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ,
 
BY MĚLO DOJÍT K JEHO 
PIETNÍ REKONSTRUKCI SE 
SNAHOU O OBNOVENÍ 
PŮVODNÍHO
 
ZÁMĚRU TVŮRCŮ - 
VYTVOŘENÍ LOKÁLNÍHO 
KOMERČNÍHO CENTRA S 
VNITŘNÍM ATRIEM A 
UMĚLECKÝM DÍLEM.



 OBZOR (v případě, že nebude zpamátněn)

Náplň :
 
-sportovní a společenský sál  793 m2
-služby (ve dvou podlažích) 1580 m2
-dům s pečovatelskou službou –
1. NP – zázemí domu ( služby, cca 900 m2), 
2.-4. NP byty s pečovatelskou službou pro 
seniory ( cca 2700 m2)



Úprava  Halasova náměstí
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ANALÝZA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – POŠTA

Nevhodné situování pošty v centru 
sídliště Lesná



ŘEŠENÍ
Přemístění pošty do navrženého 
polyfunkčního objektu na Halasově 
náměstí



ANALÝZA NADSTAVEB NAD BYTOVÝMI DOMY
Problématické rekonstrukce fasád bytových 

domů, nevhodně řešené nadstavby.
Původní výrazný horizontální koncept formy 
je nahrazován architektonicky nezvládnutou 
vertikální formou, doplněnou materiálově a 

formálně nevhodným řešením balkónů.
Bezkoncepční barevná řešení fasád.

Došlo tak k masivní a nevratné likvidaci 
architektonických kvalit  původního 

konceptu 

Podmínky 
případných 
nadstaveb:

- maximálně 1 patro
- nutnost vybudovat 
parkovací plochy pro 

nově vzniklé byty 
mimo stávající 

parkovací plochy na 
terénu



ANALÝZA PARKOVÁNÍ 

Stávající stav – počty stání v 
sídlišti Lesná je 3994
Počet bytových jednotek je cca 
6293
Deficit parkovacích míst je 2300 
( pokud uvažujeme 1 byt = 1 
parkovací místo)



ŘEŠENÍ – NAVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST 

1. etapa – rozšíření stávajících 
centrálních parkovišť, opatření proti 

    vandalismu

2. etapa – nová organizace parkování 
před domy

3. etapa – návrh vysokokapacitních 
podzemních garáží



Stávající organizace parkování – půdorys, řez

288 stání



Navržená organizace parkování varianta 2 – půdorys, řez

274 stání



Navržená organizace parkování varianta 1 – půdorys, řez

191 stání



Tramvajová trať v ulici Seifertova



URBANISTICKÝ VÝKRES



KOMPLEXNÍ NÁVRH FUNKČNÍCH A PROSTOROVÝCH REGULATIVŮ



VÝKRES ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU



ZELEŇ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ



ČERTOVA ROKLE



Přes všechny výše zmíněné problémy a 
nedávné devastující zásahy do architektury je 

Lesná v kontextu města Brna komfortním 
místem k životu, k bydlení obklopenému zelení, 
luxusní a v současnosti nedosažitelně nízkou 
hustotou obyvatel a zastavění a bezpečným 
prostorem pro trávení volného času dětí  a 

dospělých



děkujeme za pozornost
RAW


