
        
    
 
  

 

 
V BRNĚ, 13. 2. 2018 
 
Kancelář městského architekta navrhla novou tvář Halasova 
náměstí 
 
Více místa pro lidi, více zeleně, nové chodníky pro pěší a méně aut – tak by se mohlo 
v budoucnu proměnit Halasovo náměstí na jednom z největších brněnských sídlišť 
Lesná. Změny navrhuje Kancelář architekta města Brna (KAM), která zpracovala 
urbanistickou studii na novou podobu náměstí. Tato studie má být východiskem 
pro další koordinaci stavebních záměrů městské části Brno-sever a soukromých 
investorů. 
 
„Současná podoba Halasova náměstí je nevyhovující a nedůstojná. Jde o území, které nebylo 
dokončeno podle původních plánů a nyní je potřeba najít nové řešení. Proto jsme zpracovali 
urbanistickou studii, která vtiskne náměstí jasnou tvář,“ říká ředitel Kanceláře architekta 
města Brna Michal Sedláček. 
 
Studie rozděluje řešené území na dvě hlavní oblasti. Tou první je vlastní prostor Halasova 
náměstí vymezený parkovištěm před obchodním domem Albert. Druhou hlavní část tvoří 
prostor před poliklinikou. Tyto oblasti jsou propojeny pěší trasou kolem objektu sportovního 
areálu Tesla. Součástí řešeného území je také přístupová komunikace a významný přestupní 
uzel městské hromadné dopravy. 
 
„Z místa dnešního parkoviště před obchodním domem by měl vzniknout centrální prostor pro 
veřejné aktivity jako jsou například sezónní trhy. Naopak prostor před poliklinikou by měl být 
spíše klidovou zónou v podobě městské zahrady, která vznikne na stávajících i nově 
dobudovaných terasách,“ popisuje vedoucí oddělení veřejného prostoru Kanceláře 
architekta města Brna David Mikulášek. 
 
Zrušení parkoviště před obchodním domem je největším zásahem do řešeného území, které 
studie navrhuje. Doprava z náměstí ale zcela nezmizí, zůstane přibližně třetina původních míst.  
„Velkou část parkujících tvoří rezidenti nebo návštěvníci sportovní haly Tesla. Pokud vytvoříme 
nová parkovací místa a stání přímo před Teslou a na komunikacích v okolí, zajistíme dostatek 
parkovacích stání, jinými slovy množství parkovacích míst pro obyvatele se rozhodně 
nezmenší,“ upřesňuje Mikulášek. Studie počítá také s výstavbou víceúčelového parkovacího 
domu na místě stávajícího objektu tepelného výměníku. 
 
Vzhledem k velikosti území navrhuje kancelář architekta města rozdělit úpravy Halasova 
náměstí do šesti dílčích etap. První etapa je spojena se záměry soukromých investorů 
rekonstruovat bývalý dům nábytku a tržnici v západní části lokality. „Veřejné prostranství je 



        
    
 
  

 

zde zčásti soukromým majetkem, a proto je nutné koordinovat soukromé záměry s veřejným 
zájmem. Navrhované změny by se mohly začít realizovat v horizontu následujících tří až pěti 
let,“ dodává městský architekt. 
 
Více informací a celou studii najdete zde: https://kambrno.cz/projekty/halasovo-namesti 
 

Kontakt pro média: Jana Běhalová, 725 428 893, behalova.jana@kambrno.cz 
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