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KOSTEL BL. MARIE RESTITUTY 
CHURCH OF BL. MARIA RESTITUTA
PŘIPRAVILY Barbora Sedlářová a Lucie Šimečková, redakce

Na brněnském sídlišti Lesná byl na podzim tohoto roku otevřen nový kostel. Okolním panelo-
vým domům nemůže a ani nechce konkurovat svou velikostí, proto je výrazově jednoduchý, 
geometricky elementární a tím snadno čitelný. V článku je podrobně představen záměr archi-
tekta, který se návrhu s přestávkami věnoval téměř třicet let, konstrukční řešení stavby a beto-
ny, které byly použity při výstavbě. 
A new church was opened in the Brno housing estate Lesná in the autumn of this year. It  
cannot and does not want to compete with the surrounding prefabricated houses in terms of 
its size, which is why it is expressively simple, geometrically elementary and thus easy to read. 
The article presents in detail the intention of the architect, who has been working on the  
design with breaks for almost thirty years, the structural design of the building and the  
concrete that was used in the construction.

Kostel a sídliště 
V Brně byl letos na podzim otevřen 
nový kostel. Nachází se v těsné blíz-
kosti lesoparku Čertova rokle, který 
tvoří střed urbanisticky a architekto-
nicky promyšleného sídliště Lesná 
z 60. let, jehož autoři František Zou-
nek a Viktor Rudiš se při návrhu ne-
chali inspirovat modely kvalitních fin-
ských sídlišť. Hlavní komunikace síd-
liště se táhne po obvodu, a tak může 
být zástavba vysokých, převážně des-
kových panelových domů doslova za-
sazena do zeleně. Nový kostel pane-

lákům nemůže a ani nechce konkuro-
vat svou velikostí, proto je výrazově 
velmi jednoduchý, geometricky ele-
mentární a tím snadno čitelný.

Kostel je postaven na půdorysu 
kruhu – odvěkém symbolu nebe 
a věčnosti, čtverec oproti tomu odka-
zuje na zemi a pomíjivost. Nebe se 
zde odráží v barevném prstencovém 
okně, které pod střechou kostel obe-
píná, a dá se tak říci, že se kruh 
vznáší nad Lesnou, a v přenesené du-
chovní rovině, že se nad Lesnou 
vznáší nebe.

NEBE NAD LESNOU
 Marek Jan Štěpán
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Investor Římskokatolická farnost 
Brno-Lesná (kostel je 
financován ze sbírek a darů) 

Architektonický 
návrh

Marek Jan Štěpán | 
Ateliér Štěpán, s. r. o.

Spolupráce Vanda Štěpánová 
František Brychta 
Jan Vodička 
Martin Kopecký 
Pavel Hověz (farář)

Statické řešení Martin Lukšo, Pavel Hladík | 
Hladík a Chalivopulos, s. r. o. 
a Miloš Zich

Generální 
dodavatel

JB Stavební, s. r. o.  
člen skupiny Swietelsky | 
Jiří Staněk (stavbyvedoucí)

Zhotovitel 
betonových 
konstrukcí

JB Stavební, s. r. o. 
ve spolupráci  
s Valens, s. r. o.

Dodavatel 
betonu

TBG Betonmix, a. s. 
(betonárna Královo Pole) 
člen skupiny 
Českomoravský beton 
ve spolupráci  
s Betotech, s. r. o.

Dodavatel 
bednění PERI, spol. s r. o.

Zastavěná | 
užitná plocha 1 220 m2 | 2 350 m2

Projekt 1991 až 1993, 2013 až 2017

Výstavba 2017 až 2020

1 Kostel blahoslavené Marie Restituty v kontextu 
okolních panelových domů na zeleném sídlišti 
Brno-Lesná 2 Pro stavbu je důležitá symbolika 
duhy, kterou znázorňuje 80 m dlouhé okno 
obepínající kostel (schéma: Ateliér Štěpán)  
3 a) Půdorys spodní stavby, b) půdorys nadzemní 
části, c) střecha včetně řezu, d) příčný řez kostelem 
(výkresy zpracovány autory konstrukčního řešení)
1 Church of Blessed Maria Restituta in the context 
of the surrounding panel houses at a green 
housing estate Brno-Lesná 2 The symbolism 
of a rainbow is important for the building; the 
rainbow is seen in an 80 m long window embracing 
the church 3 a) Layout of the substructure,  
b) layout of the above-ground part, c) layout of 
the roof with cross-section, d) cross-section of the 
church (drawings provided by the civil engineers)

3a 3b
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Geometrie staveb
Řešený pozemek na konci Nezvalovy 
ulice je obdélníkového tvaru a vytváří 
jakési nástupní plató vymezující sa-
krální okrsek. Nacházejí se zde tři 
hlavní hmoty – kostel, věž a duchovní 
centrum z roku 2004, jehož autorem 
je Zdeněk Bureš a na nějž bylo potře-
ba navázat. 

Nově postavená věž je podobně 
jako stávající centrum pravoúhlá, 
tedy v jakémsi souladu s okolním 
sídlištěm, zatímco kostel je kruhový 
a jeho odlišná geometrie tak napo-
vídá o posunu směrem od profánní-
ho k sakrálnímu, symbolizuje jeho 
odlišnost. Tvar kruhu byl zvolen 
i z dalších důvodů, kruh je tvarem 
plnosti, je tečkou v prostoru sídliště, 
je jeho duchovním úběžníkem jako 
místo zastavení, spočinutí či use-
brání. Kruh je zároveň blízký sou-
časné liturgii v kostele, která je ob-
razem společenství apoštolů s Ježí-

šem kolem stolu při Poslední večeři. 
Svou formou tak předjímá vnitřní 
ztišení člověka, který do něj vstupu-
je. Hlavní vstup do kostela je z ná-
stupního plató v ose liturgického 
prostoru, boční vstup je skrz spojo-
vací krček. Po boku hlavního vstupu 
jsou zpovědní místnosti a schodiště 
na chóry.

Samostatně stojící věž je domi-
nantou pro blízké okolí, byť se svými 
31 m není vyšší než nejbližší panelo-
vý dům. Její trojúhelníkový půdorys 
zajišťuje, že vypadá jinak z areálu 
kostela a jinak ze vzdálenějších 
míst. Zvenčí je pevným bodem, sta-
tickým kubusem, odkazujícím se 
na westwerky starých kostelů 
a ukotvujícím celý areál na malém 
skalním ostrohu. Směrem ke kostelu 
je otevřená svou kubistickou „lucer-
nou“, kde je pohledový beton výraz-
ně kolorován žlutou a červenou bar-
vou. V její „žluté“ části je umístěna 
zvonohra se 16 zvony ze zvonařství 
Laticie Vránové-Dytrychové o váze 
od 20 do 200 kg a z její „červené“ 
části se mohou návštěvníci poko-
chat vyhlídkou na centrum Brna. 
Do betonové věže vede ocelové kru-
hové schodiště odvolávající se při 
pohledu vzhůru na barevnost a tvar 
kopule v kostele (obr. 5). Na věži 
jsou ve tvaru kříže znázorněna řec-
kými písmeny slova „fos“ a „zoe“, te-
dy světlo a život, která zase odkazují 

4a
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na velkomoravské vykopávky, resp. 
na olověný křížek z 9. století, jenž 
byl nalezen v Mikulčicích (obr. 7). 

Světlo a duha
Pro každý sakrální prostor je světlo 
ten nejzásadnější prvek modelace 
prostoru a přenosu atmosféry a du-
chovních myšlenek. Zcela zásadní vý-
znam v koncepci kostela tak předsta-
vuje duhový prstenec oken o délce 
80 m obepínající celou horní část kru-
hové budovy. Díky pestrobarevným 
skleněným panelům pronikají do-
vnitř kostela duhově zbarvené slu-
neční paprsky, které vytvářejí na be-
tonové kopuli zcela jedinečnou hru 

světel. „Když jsem začal uvažovat nad 
těmi okny, tak právě duha byla výcho-
disko, protože duha se objevuje už 
ve Starém zákoně jako symbol smlou-
vy Božího lidu s Hospodinem po poto-
pě světa,“ líčí architekt Štěpán. V ná-
vrhu se s působením světla pracova-
lo, okna původně římsou kryta neby-
la. Až při reálnějších vizualizacích by-
lo jasné, že přímý pohled do oken by 
prostoru neprospěl a byly by tady ob-
rovské kontrasty. Řešením se stala 
asi třímetrová římsa, za níž se pro-
světlení nachází. Podařilo se tak do-
cílit nepřímého a měkkého denního 
osvětlení, které netvoří kontrastní stí-
ny. Jak vysvětluje architekt Štěpán: 
„Jistě existují záležitosti, které nás 
přesahují a jsou zastřeny, protože leží 
za hranicemi našeho lidského vnímání 
či na samé jeho hranici. A jestliže je 
alespoň trochu možné je architekto-
nicky ztvárnit, pak jsem se o to pokusil 
v kopuli kostela. Dovnitř dopadá svět-
lo, ale není vidět odkud. Okna jsou 
skrytá za hlubokou římsou. Zdroj svět-
la je zastřen. Vědomě i nevědomě zpo-
dobňuje světlo v kostele existenci svě-
ta za hranicí hmotné skutečnosti a exi-
stenci Boha. Svůj nadpřirozený cha-
rakter zde získává světlo díky své di-
fuznosti. Opat Suger považoval světlo 
pronikající a formující hmotu za bez-
prostřední projev ,světla světel ,̒ tedy 
Boha. Souhlasím s ním i po skoro tisíci 
letech. Nebo jak píše Umberto Eco, je 
Bůh ,identifikován se září, která má 
povahu světelného proudu a proniká 
celým vesmírem .̒“

Jednou z technologicky nejnároč-
nějších fází celé stavby bylo zhotovení 
asymetrické kopule, která byla odlita 
do bednění s vloženými krajinovými 
prkny, na kterých někdy zůstala i kůra. 

4 a), b), c) Díky pestrobarevným skleněným 
panelům pronikají dovnitř kostela duhově 
zbarvené sluneční paprsky, které vytvářejí na 
betonové kopuli zcela jedinečnou hru světel
5 Pohled vzhůru přes ocelové schodiště věže, 
který se odvolává na barevnost kopule  
v kostele 6 Kostel, věž i duchovní centrum mají 
jasné geometrické tvary 7 Věž je s kostelem 
propojena lávkou ve výšce 12 m 8 Zářící 
barevný prstenec kostela večer 
4 a), b), c) Thanks to varicoloured glass panels 
the rainbow-coloured sun rays get inside the 
church and create a unique game of lights on 
the concrete cupola 5 View up through the steel 
tower staircase, which reflects the chromaticity 
of the cupola 6 Church, tower and spiritual 
centre have clear geometric shape 7 Tower is 
connected to the church by a footbridge at 12 m
8 Colourful ring of the church shining into  
the night
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Po odbednění strop vypadal jako otisk 
Božího prstu. Pokud tedy chcete, mů-
žete zde zažít (ovšem nejen kvůli ko-
puli) dotek Boha (God’s Touch). 

Liturgické uspořádání kostela vy-
chází z obrazu společenství kolem 
obětního stolu. Kruhová loď má v ex-
centrickém těžišti kostela umístěn 
vyvýšený presbytář, v jeho středu je 
obětní stůl. Svatostánek je mírně vy-
chýlen z osy po levé straně, je umís-
těn ve vysoké apsidě s přímým pří-
stupem světla, čímž je zdůrazněna 
vertikální osa. Je to jediné místo, kde 
je stěna kostela jakoby roztržena troj-
úhelným otvorem s odkazem na roz-
tržení jeruzalémské chrámové opony 
(obr. 4c). V části nad vstupem je chór 
pro varhany, po straně chór pro lid 
a sbor (obr. 4a). Po stranách lodi je 
ve čtrnácti drobných okenních otvo-
rech umístěna křížová cesta, jež je 
ztvárněna jako skleněná tavenice.

Beton
Beton byl jako hlavní materiál na vý-
stavbu kostela vybrán hned z několi-
ka důvodů. Byl to výtvarný a archi-
tektonický požadavek, se kterým au-
tor počítal již ve svých prvních návr-
zích. Strohost betonu totiž navazuje 
na soudobé vnímání duchovního 

prostoru, který nemá být opticky 
a významově zahlcen, na rozdíl např. 
od baroka. Interiér kostela se tak stá-
vá vnitřním vesmírem, je orgánem 
pro komunikaci s Bohem, je jednodu-
chý a soustředěný. 

Další důležitou roli hrálo statické 
řešení. Kostel se nachází na navážce 
právě z doby výstavby sídliště, která 
je 9 m vysoká. Pod kostelem je ještě 
jedno patro garáží, takže celý kostel 
stojí na pilotách a jediný materiál, 
který je schopný toto zatížení pře-
nést, je beton. V neposlední řadě be-
ton navazuje také na materiál typický 
pro své okolí, sídliště. 

Jak přiznává architekt Štěpán: 
„Nejkrásnější vlastnost betonu je, že 
je pravdivý, že odráží práci a energii, 
kterou vložíte do zpracování bednění, 
do jeho lití a hutnění, do zpracování 
přísad a směsi. Na jeho povrchu se 
všechno toto objeví jako odraz života. 
Paralelu můžeme vidět v historickém 
kamenném zdivu z jednotlivých 
kvádrů různých barevných valérů 
a tmelením spár. V betonu to jsou 
otisky spárořezu bednění a odlišný 
povrch u těchto styků, a zároveň je 
beton při každém taktu lití trochu ji-
ný. Litý beton tedy vizuálně navazuje 
na kamenné zdivo.“

Povrch některých betonových 
konstrukcí byl upraven pemrlováním. 
Podle původního záměru měly být 
však betonové stěny odlévány 
do bednění z bambusu.

Fasáda
Stavba prošla mnohými dalšími 
změnami, především z finančních 
důvodů. Týká se to i fasády kostela, 
která měla být původně zhotovena 
ze zavěšených oblých betonových 
panelů odkazujících k okolním pa-
nelákům, avšak nakonec je z břízoli-
tu. Umělecky ztvárněná fasáda je dí-
lem Petra Kvíčaly, který ji vedle křes-
ťanských symbolů, jako např. chle-
ba, voda, srdce, kotva, doplnil také 
o kresby různých světských symbo-
lů. Např. pivní půllitr se přímo vzta-
huje k blahoslavené Marii Restitutě, 
jíž je kostel zasvěcen. Marie Restituta 
Kavková byla františkánská řeholni-
ce, která se narodila asi 600 m od to-
hoto místa a měla ráda guláš a pivo. 
Svůj život zasvětila pomoci druhým, 
za 2. světové války podporovala ži-
dovské rodiny a v roce 1943 ji nacisti 
popravili. 

Závěr 
Kostela se jedno z nejkrásnějších síd-
lišť v České republice dočkalo po více 
než padesáti letech. Úvahy o jeho vý-
stavbě se objevily již na konci 60. let 
a o situování na daném místě měli 
jasno i František Zounek a Viktor Ru-
diš. Další seriózní úvaha o výstavbě 
kostela se objevila hned po revoluci 
v roce 1989 a jak upřesňuje architekt 
Štěpán: „Od té doby jsem se tomuto 
kostelu věnoval. První návrh z roku 
1991 byl tématem mé diplomové prá-
ce na VUT v Brně, druhý návrh, který 
vznikl o 22 let později, byl nakonec ze 
všech 36 do té doby předložených vy-
brán k realizaci.“

2. září 2020 proběhlo slavnostní 
požehnání kostela a v současné době 
probíhají práce na jeho vybavení, tak 
aby mohl být kostel vysvěcen.

Fotografie a výkresy:
1, 4, 6 až 9 – BoysPlayNice, 2 – Ateliér Štěpán,  
3 – společnost Hladík a Chalivopulos a Miloš Zich, 
5 – převzato z videa Earch: Architektura v betonu 

Ing. arch. Marek Jan Štěpán
Ateliér Štěpán, s. r. o.
marek@atelier-stepan.cz

10 a) Výtvarné pojetí břízolitové fasády kostela je dílem Petra Kvíčaly, b) betonová fasáda věže je 
ponechána v pohledové kvalitě 
10 a) Artistic concept of facade texture plaster is the work of Petr Kvíčala, b) concrete facade  
of the tower was kept in exposed quality
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