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Regional planning in former Czechoslovakia underwent con-
tinual evolution from the 1920s onward, culminating during the 
years immediately following World War Two. Postwar recon-
struction introduced new tasks, and the deep social, political 
and economic transformation accompanied by the onset of 
central economic planning and the nationalization of private 
assets convinced the leftist architects that their ambitious earlier 
plans for the conversion of the whole country could be finally 
executed.

According to architectural historian Rostislav Švácha, 
a small number of dominant concepts prevailed within the 
Czech architectonic debate of the 1940s, among them two op-
posing regional planning strategies – the technocratic and the 
ecological. The technocratic attitude was represented specifically 
by the work of the architect Jiří Voženílek, and the early ecologi-
cal stance was proposed by Ladislav Žák. Emanuel Hruška, the 
most enthusiastic Czech advocate of regional planning, stood 
somewhere in between these two approaches.

Between 1945 and 1948, architects were able to publish 
the texts they had written during the war. In several books, 
Emanuel Hruška propounded his theory of the landscape as 
a “biological organism” created from the natural environment 
and human civilization, and pleaded for the recognition and 
harmonization of all organic and technical elements. Similarly 
to Ladislav Žák, he derived his ideas from the thoughts of Czech 
biologists and early environmentalists. However, the biological 
balance in the country was necessary, Hruška expected, primar-
ily to achieve anthropocentric goals – economic benefits and an 
increase in the residential potential of rural regions.

He incarnated his theory into the so-called Regional Recon-
struction of Prague (probably between 1943 and 1945), a utopian 
design in which he subdivided the functions of the capital city 
and spaced them out into a new city centre surrounded by a web 
of satellites and linear industrial cities flanked by bands of 
parkland. Inspired by Le Corbusier’s thesis of the “Three Human 
Establishments” (the radial-concentric city of exchange, the linear 
industrial city and the unit of agricultural exploitation), Hruška 
also conceived the remodelling of agricultural settlements.

Ladislav Žák summarized his theory of regional planning in 
the book Obytná krajina (The Habitable Landscape, 1947). The book 

includes his unorthodoxly Marxian theory of “pan-naturalistic 
socialism”, a philosophy of reconciliation between mankind and 
nature. Žák denounced any devastation of natural environment 
for economic profit, and suggested its redress through the na-
tionalization of land, restrictions of building development, and 
the general restoration of natural habitats. With his colleagues, 
architect Karel Honzík and psychoanalyst Bohuslav Brouk, he 
also initiated a movement for the state-controlled reduction 
of waste and economical use of resources, termed ‘Necessism’, 
inspired by writings of the American economist Stuart Chase.

In the field of regional planning, Ladislav Žák considered 
the technocratic theory of de-urbanization of industrial settle-
ments and their transformation into a net of linear cities to be 
the most dangerous trend, though he incorrectly linked this 
method to the capitalist exploitation of the country. Even if the 
principle of the linear industrial city, defined by Soviet commis-
sar Nikolai Alexandrovich Miliutin in his book Sotsgorod (1930), 
had an influence even on Hruška and his Brno collaborators, 
only the architect Voženílek publicly stood up to its defence.

From the late 1930s onwards, Jiří Voženílek used the 
scheme of the linear city in a series of unrealized designs for 
new Baťa Shoe Company towns throughout Czechoslovakia and 
Central Europe. In the postwar period, when manufacturing 
efficiency, elimination of the housing shortage and support for 
disadvantaged regions became the government’s priority, he 
recommended de-urbanization as the key approach to a future 
socialist settlement pattern. His and Žák’s ideas clashed in 1948 
after the collapse of Czechoslovak democracy. Voženílek ques-
tioned Žák’s ideological attitude, and presented his own regional 
planning as matching the Soviet model through state economic 
policy focused on the industrialization of the country. Follow-
ing this confrontation, Ladislav Žák faced a Stalinist campaign 
against him and actually withdrew from public life.

After 1945, Emanuel Hruška was employed in the Zemský 
studijní a plánovací ústav (County Research and Planning Insti-
tute) in Brno and other official planning institutions, where he 
prepared a unified state system of regional planning influenced 
by Soviet, Polish and English examples. He also attended key 
international meetings of architects and town planners, includ-
ing the sixth congress of CIAM in Bridgwater (1947). During this 
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gathering, his Brno team successfully presented their designs 
for new development of the Ostrava and Zlín industrial regions, 
based on extensive research into the historical, natural and 
social conditions of Moravia and Silesia. Yet in spite of the ex-
perimental nature of his drafts, which were influenced by both 
Eastern and Western urban theories, after the fall of the Iron 
Curtain, Hruška later condemned his earlier efforts and fully 
accepted the directive Soviet model of planning, in a similar way 
to Jiří Voženílek.

As architects involved with the state establishment, both 
Hruška and Voženílek soon accepted the government policy 
of social and economical transformation. Even though they 
initially overestimated the role of the architect as a planner and 

co-creator of the socialist lifestyle, only Ladislav Žák retained 
his independent thinking, maintaining views reaching beyond 
the boundaries of contemporary architectural and political 
discourse. He continued to criticize the strategy of economic 
growth and warned of the unpredictable ecological consequen-
ces of technocratic interventions in the environment. 

All three of the architects under discussion rejected his-
torical forms of settlement and proposed avant-garde solutions 
based on de-urbanization or reduction of building development. 
After the change of the political course, their earliest concepts 
became insignificant, and with the new communist Zákon 
o územním plánování a výstavbě obcí (Town and Country Planning Act, 
1949), the entire idea of regional planning declined. 

Regionální plánování, dnes bychom řekli plánování územní, vzniklo v západních zemích nejvíce po-
stižených negativními průvodními jevy průmyslové revoluce. Odborníci a politici ve Velké Británii, 
v Německu či ve Spojených státech amerických došli k názoru, že teprve koordinovanými zásahy 
ve velkém měřítku – svazků obcí a měst, krajů, či dokonce celého státu –, lze zlepšit hospodářské 
a sociální podmínky problémových regionů. Od konce první světové války vznikaly první systémy 
municipálního a státního intervencionalismu, metodika mezioborové přípravy rekultivačních pro-
jektů a legislativní opatření, nutná k jejich realizaci.

Regionální plánování v Československu se kontinuálně rozvíjelo od dvacátých let 20. století, 
mj. na půdě Masarykovy akademie práce a mezi moravskými architekty, budoucími zaměstnanci 
Zemského a studijního plánovacího ústavu v Brně.1 Rok 1945 v tomto smyslu neznamenal žádný zá-
sadní přelom. Poválečná obnova nicméně přinesla pro rozmach této specifické plánovací disciplíny 
četné nové podněty a podmínky lidově demokratického režimu tzv. třetí republiky umožnily její 
vrcholné projevy. Hluboká sociálněpolitická a ekonomická transformace, provázená přechodem na 
centrální hospodářské plánování a znárodňováním soukromého majetku, korespondovala s dlouho-
dobými záměry levicových, byť ne nutně marxisticky orientovaných architektů. Probouzela v nich 
naději na praktické uskutečnění jejich holistických teorií, zrozených ve třicátých letech a za války. 
Předkládaný text si klade za cíl zmapovat stanoviska hlavních aktérů české poválečné debaty o regi-
onálním plánování a analyzovat, jak jejich teoretické postoje odpovídaly proklamovaným záměrům 
probíhající společensko-hospodářské transformace. 

Podle historika architektury Rostislava Šváchy2 přetrvávalo uvnitř architektonické rozpravy 
druhé poloviny čtyřicátých let několik dlouhodobě dominantních ideových konceptů. Patřily k nim 
i dva protichůdné názory na směřování urbanismu a územního plánování: technokratické stanovis-
ko, proklamované zejména Jiřím Voženílkem, a raně ekologický přístup, vyznávaný Ladislavem Žá-
kem. Nejednoznačným myšlenkovým vývojem mezi těmito dvěma póly prošel nejhlasitější zastánce 
regionálního plánování Emanuel Hruška. Umírněný, k přírodě vstřícný pohled na krajinářské 
úpravy pak připojil Josef Karel Říha.

V prvních letech po osvobození architekti publikovali texty, které napsali ještě za války. Ema-
nuel Hruška v několika obdobně zaměřených pracích připomněl své pojetí krajiny jako živého bio-
logického organismu, tvořeného souhrnem „přírodního prostředí a všech civilizačních lidských zásahů“.3 
Plánovatelům a jejich odborným poradcům kladl za úkol systematické poznání všech organických 
a technických složek území a jejich vzájemnou „harmonizaci“. Hruška, známý svým dočasným 
obdivem k řízenému hospodářství v hitlerovském Německu,4 mohl v tomto ohledu navázat na práce 
nacistického krajinného architekta, ochránce přírody a příznivce antroposofie Alwina Seiferta.5 Sei-
fert, který ve třicátých letech spolupracoval na budování sítě říšských dálnic, usiloval o organické 
splynutí technického díla s krajinou a argumentoval proti nadřazování potřeb člověka nad hodnota-
mi ztělesněnými nedotčenou přírodou.6

Podobně v pasážích Hruškových knih se setkáme s autorovým zájmem o udržení neporuše-
ného reliéfu krajiny a zdravé vegetace, se záměrem „opět přírodě otevřít přirozené ventily“,7 s kritikou 
nevhodných civilizačních vstupů do přírodního prostředí a s náměty na rekultivační akce v rekre-
ačně nebo zemědělsky využívaných oblastech. Od plánovitého navození rovnovážného stavu mezi 
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přírodou a technikou si architekt nicméně sliboval především naplnění potřeb lidského společen-
ství: intenzifikaci hospodářské výnosnosti a zvýšení potenciálu pro nové osídlení krajů.

Opatření, jež Hruška pro syntetizaci biologických a funkčních vztahů prostředí doporučo-
val, sám vtělil do utopického plánu Regionální přestavby Prahy (asi 1943 – 1945). Návrh postavil na 
principu rozmístění hospodářských funkcí sídelní aglomerace do sítě satelitních a lineárních měst, 
založení nového správního centra a přírodní nebo zemědělské sanace mezilehlých ploch. Z textů 
uznávaného urbanisty vyčteme, že navrhovanými dezurbanizačními zásahy kromě sociálních 
a hospodářských cílů sledoval i výtvarnou kvalitu nově vytvořeného celku. Například tvrzením že, 
„konečný výsledek, tj. biologicky harmonizovaná krajina, bude též esteticky dokonalý“,8 prozradil nejen svá 
funkcionalistická východiska,9 ale i zájem o psychické působení krajiny na člověka. 

Omezené pole působnosti vytyčil regionálnímu plánování architekt Josef Karel Říha. Ve své 
knize Země krásná (1948)10 promýšlel směrnice pro ozdravení a estetické zhodnocení přírodního okolí 
nově budovaných stavebních a technických děl. Jako modelový příklad krajinářské úpravy do spisu 
vložil vlastní studii adaptace rekreační oblasti s novými vltavskými přehradami jižně od Prahy 
(s Václavem Kolátorem, kolem 1945). Přírody si architekt cenil v prvé řadě pro její společenskou 
užitnost (jako místa „zotavení všeho obyvatelstva“) a obhajoval rozsáhlé technické zásahy do krajiny 
coby nevyhnutelné. Pragmaticky se totiž domníval, že „často jen nahrazujeme jedno lidské dílo druhým 
a vždy budujeme svět lepší, alespoň po materiální stránce. Je to svět našeho ducha, odpovídající našim potřebám 
a našemu měřítku“.11 Případné kolize mezi přírodou a moderní civilizací Říha přičítal dosavadní ab-
senci jednotného plánování ve správě krajiny a nedostatečné spolupráci mezi architekty krajináři, 
techniky, biology a národohospodáři.

Oba výše zmínění autoři, podobně jako architekt Žák, při svých podrobných inspekcích české 
krajiny navazovali na názory soudobých biologů a ochránců přírody. Za války to byla především 
skupina aktivních odborníků při Masarykově akademii práce, která pod vedením geobotanika 
Jaromíra Kliky připravovala osnovu našeho prvního zákona na ochranu přírody.12 Ochranářská 
témata, publikovaná od třicátých let na stránkách časopisů Krása našeho domova, Naší přírodou, 
i v poválečném věstníku státní péče Ochrana přírody – mj. otázky státní kontroly nad technickými 
vstupy do přírody, ochrany staré zemědělské krajiny, mýcení porostů, regulace toků, scelování po-
zemků a nápravy dříve způsobených škod –, nalezneme také u Emanuela Hrušky a Josefa K. Říhy. 
Zdá se, že hlavní rozdíl mezi jejich stanovisky a myšlením raných ekologů, včetně Ladislava Žáka, 
spočíval v pojetí přírody jako celku, obdařeného vlastní vnitřní hodnotou. Hruška i Říha k tomu-
to konceptu nedospěli a zůstávali v zajetí antropocentrismu. Zejména Říha otevřeně setrvával 
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na starším, tzv. konzervátorském stupni ochrany přírody, jenž pracoval pouze s péči o vybrané 
přírodní památky a rezervace. 

Nejzanícenějším obráncem biologické podstaty krajiny se mezi českými teoretiky územního 
plánování stal architekt Ladislav Žák. Svůj originální koncept „naturalistického regionalismu“ zformu-
loval a z převážné většiny sepsal do knihy Obytná krajina (1947) ještě před koncem okupace. Kromě 
zásad svébytného slohu zahradní a krajinářské architektury, který Žák vytvořil z typických prvků 
domácí krajiny a chtěl využít pro rozsáhlé zpřírodnění a „zobytnění“ země,13 spis obsahuje architekto-
vu neortodoxně marxistickou teorii emancipace lidstva prostřednictvím úzkého soužití s přírodou. 
Ještě o krok dále pak autor Obytné krajiny zašel, když jako hlavní podmínku záchrany životního 
prostředí vyslovil požadavek překonání antropocentrického přístupu ke světu a nastolení „panna-
turalistického socialismu“, v němž by rovných práv spolu s člověkem požívala i živá a neživá příroda. 

Pro své postoje mohl Žák mohl najít oporu v roztroušených poznámkách na téma vztahu 
člověka k přírodě obsažených ve spisech Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Ti upozorňovali zejména 
na dva aspekty vztahu člověka k přírodě: na to, že procesu kapitalistického odcizení je během výrob-
ního procesu podroben nejen dělník, ale také samotné životní prostředí, a na to, že industrializace 
a urbanizace, tento klíčový impulz k nárůstu třídního uvědomění dělnictva, vede zároveň násled-
kem narušení dosavadního mutualistického vztahu člověka a přírody ke zhoršení lidského zdravot-
ního a duševního potenciálu.14

Ve smyslu takto chápaného marxismu, a na rozdíl od svých současníků, Ladislav Žák krajin-
nými úpravami nesledoval cíle ekonomického růstu. Naopak brojil proti „technicismu“, „ekonomismu“ 
a „nesmyslnému hospodářskému a populačnímu maximalismu“, jevům, které spatřoval v honbě za ziskem, 
ve zvyšování průmyslové a zemědělské výroby, rozvoji těžby, dopravy a v tlaku na nové osídlování 
odlehlých krajů. Tyto fenomény s negativním dopadem na přírodu zprvu (do roku 1948), spojoval 
s érou liberálního kapitalismu. Domníval se, že v nadcházejícím socialistickém společenském řádu 
budou odstraněny. Sám vykresloval obraz ideálního socialistického uspořádání, a z pozice archi-
tekta jako organizátora nového životního slohu předkládal řadu reformních námětů. Patřila k nim 
i přísná restriktivní opatření na ochranu přírody: zákaz vstupu do nejcennějších oblastí, stavební 
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uzávěra vyhlášená nad celou zemí, nebo redukce městských periferií a soukromé rekreační zástavby 
pomocí vyvlastnění a demolice. 

Řadu myšlenek si Ladislav Žák vyměňoval s architektem Karlem Honzíkem a psychoana-
lytikem Bohuslavem Broukem, s nimiž pracoval na sociálně utopickém projektu racionalizace 
výroby a spotřeby, tzv. necessismu.15 Svůj koncept omezení plýtvání a hospodárného využití zdrojů 
necessisté založili na představě ústředního plánování, automatizace a energetické úspornosti to-
vární produkce a na snižování individuálního konzumu pod přísným dohledem státu. Jednu z cest 
k omezení spotřeby spatřovali i v kolektivizaci bydlení.16 Od navrhovaných změn si slibovali úspory 
materiálních prostředků i lidské práce a jako hlavní produkt očekávali všeobecný nárůst volného 
času. V tomto bodě se Ladislav Žák inspiroval především knihou Příštích sto let pokroku ve vědě, tech-
nice a národohospodářství od amerického inženýra Clifforda C. Furnase,17 v níž našel potvrzení i pro 
svoji vizi využití volného času k všestrannému rozvoji lidstva. Žák si takovéto zdokonalení poněkud 
naivně představoval jako zlepšení tělesných a duševních vlastností člověka díky nezávislému 
prožívání darů kultury a přírody. Prohloubené mentální schopnosti měly „lidského živočicha“ přivést 
k oproštění od dalších zbytečných potřeb, a ke konečnému, jakémusi kvazimarxistickému osvobo-
zení v „renaturalizované krajině“. 

Ve svých plánech architekt Žák počítal s udržováním velkých, hospodářsky nevyužitých přírod-
ních ploch a dosáhnout toho chtěl i prostřednictvím řízené nečinnosti. „Nejen rozvoj, ale také obrana 
před ním“,18 volal v závěru Obytné krajiny. V regionálním plánování považoval za nejnebezpečnější 
rozvojovou tendenci technokratickou dezurbanizační teorii, podle níž by krajinu pokryla hustá síť 
nově založených pásových průmyslových sídlišť. Přestože tato myšlenka, původně plně zformulo-
vaná předsedou sovětské vládní komise pro budování měst Nikolajem Alexandrovičem Miljutinem 
v knize Socgorod (1930),19 do značné míry utvářela též podobu projektů Emanuela Hrušky a jeho 
spolupracovníků ze Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně, na Žákovy výhrady veřejně 
reagoval pouze architekt Jiří Voženílek.

Jiří Voženílek, někdejší člen radikálně levicové Pracovní architektonické skupiny (PAS) 
z okruhu vědeckých funkcionalistů blízkých Karlu Teigemu, uplatňoval dezurbanizační zásady 
od konce třicátých let v návrzích nových průmyslových měst pro tuzemské i zahraniční pobočky 
zlínské továrny Baťa. Pod patronátem mocného koncernu, v jeho soukromém hospodářském zájmu 
a s výhodou znalosti podrobného organizačního a výrobního plánu architekt praktikoval marxis-
tickou poučku o odstranění protikladu mezi městem a venkovem prostřednictvím decentralizace 
průmyslu.20 Přestože se Voženílek za protektorátu neváhal zaštítit ani německými vzory, například 
studií pásového Rostoucího města pro 200 000 obyvatel od nacistického urbanisty Carla Culemanna,21 
neustále úzce sledoval Miljutinův příklad, který kombinoval s podněty převzatými z urbanistických 
teorií architekta Le Corbusiera.

Po válce, kdy Jiří Voženílek ve znárodněných Baťových závodech postoupil na místo šéfa 
projekčního oddělení a na městském národním výboru předsedal komisím pro novou výstavbu 
Velkého Zlína, již nemusel původ svého technokratického poměru k regionálnímu plánování 
zastírat. Otázky zefektivnění průmyslové výroby, odstranění bytové nouze nebo poválečné obnovy 
a pomoci hospodářsky nerozvinutým krajům se staly prioritami Budovatelského programu Gottwaldovy 
vlády (1946) a poté i dvouletého hospodářského plánu (1947 – 1948). Dezurbanizační doktrína raně 
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sovětského ražení svým návodem na racionální rozmístění průmyslových podniků s přidružený-
mi obytnými pásy na komunikační osnovu, vedenou mezi energetickými a surovinovými zdroji, 
poskytovala na tyto otázky zdánlivě jednoduché odpovědi. Podobně jako na Jiřího Voženílka silně 
zapůsobila i na teoretické uvažování zbývajících dvou členů prvorepublikové skupiny PAS, Karla 
Janů a Jiřího Štursy.

Architekt Janů, po osvobození zaměstnanec Osídlovacího úřadu a Fondu národní obnovy, 
považoval pojem „rozsídlování“ za nejvhodnější označení pro celý koncept regionálního plánování. 
Kromě rozsídlení zavrhoval všechny konkurenční přístupy, „založené jednou na fikci stále rostoucí hospo-
dářské prosperity a s ní i počtu obyvatelstva, podruhé ústící v úzkoprsé krajinářské ochranářství, a nejnověji 
v metafyzické křivky“.22 Stejně jako Jiří Štursa, Janů založil plány na plošné rozprostření sídelní struk-
tury v závislosti na postupu industrializace země na primitivně materialistické „vědecké“ nauce 
o minimalizaci energetických ztrát ve výrobě a v distribuci zboží.23

 Od poloviny čtyřicátých let Jiří Voženílek dezurbanizační teorii testoval studiemi průmyslové-
ho města v Července u Litovle (1945),24 průmyslového okrsku v Pomoraví ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště (1947)25 a neprovedeným návrhem regulace nové výstavby podél řeky Dřevnice mezi 
Zlínem a Otrokovicemi (s Vladimírem Kubečkou, 1946).26 Pro tři výrobní jednotky Baťových závodů 
na Podřevnicku použil lineární formu sídliště, uspořádaného téměř doslova podle Miljutinova 
rozvrhu (pás železnice, výrobních podniků, izolační zelené pásmo s průběžnou komunikací, bydlení 
a parkový, rekreační pás). 

Ve stati Příspěvek k vývoji pásového města (1947),27 v níž vyzdvihoval výhody „rozsídlovacího plánu“ 
coby základu „socialistické osídlovací struktury“, architekt Voženílek ve smířlivém duchu polemizoval 
s kritikou pronesenou Ladislavem Žákem na adresu „obludných a utlačujících hospodářských zájmů“, 
reprezentovaných ideou pásového sídliště. Jako podnětné označil Žákovy úvahy na téma „biologické 
rovnováhy v životě jedince, společnosti i celé krajiny“, avšak trval na představě přesunu průmyslové výro-
by za pracovními silami do slabě rozvinutých krajů.

Z jeho textu nicméně vyplývá, že ani on v této fázi politického vývoje nepočítal s orientací 
československého hospodářství na rozvoj těžkého průmyslu, tak jak ji v roce 1948 ustanovil zákon 
o prvním pětiletém plánu. Navíc se přechodně nechal svést Žákovou tezí, že rychlý rozvoj moderní 
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techniky brzy přinese plnou „samočinnost“ závodů a sníží zátěž, jakou výroba přináší pro životní 
prostředí. „Představy o neobytném charakteru prostředí v blízkosti průmyslových a dopravních zařízení jsou 
ovlivněny současným stavem velkoměstské periferie nebo průmyslových aglomerací. Ale již dnes některá průmys-
lová sídliště nás přesvědčují o lázeňském rázu bydlení v sousedství výroby. Tím spíš můžeme očekávat od auto-
matizované výroby (...) že bude možno žít vedle výrobních objektů bez obtěžování a rušivých vlivů v nejtěsnějším 
styku s přírodou“,28 uzavíral Voženílek svou obranu urbanistického schématu pásových měst.

Situace se změnila o rok později. Ladislav Žák si postupně uvědomil, že „dravý a zarputilý hospo-
dářský technicismus“ s obdobím liberálního kapitalismu neskončil, a na konferenci urbanistů v Par-
dubicích vystoupil s přednáškou Česká krajina po roce 1945.29 Na veřejném shromáždění důrazně 
připomněl, že zdravý život lidí i celé přírody má vyšší hodnotu než plnění hospodářských cílů, 
a upozornil na nepředvídatelné ekologické důsledky civilizačních zásahů do krajiny. Po výkladu 
o perspektivách „pannaturalistického socialismu“, označil za hlavní zdroj „chorobné industrializační mánie“ 
v regionálním plánování zlínské pracoviště Jiřího Voženílka. Nakonec Žák atakoval samotné základy 
československé příslušnosti k východnímu bloku a z environmentálního hlediska mimořádně necit-
livou praxi Sovětského svazu stalinské éry konstatováním, že: „Zatím co východní část světa, společen-
sky velmi pokročilá, opožděně prochází zakladatelským nadšením rozvíjejícího se technicismu a industrialismu, 
uvědomují si již nejlepší myslitelé západního světa, přesyceného a unaveného vyspělou strojovou civilizací, její 
biologické závady a spatřují v dálce před sebou i nové možnosti obrody a dalšího vývoje.“30

Na Žákův příspěvek, který se zcela vymykal z dobových ideologických mantinelů, zareagoval 
dotčený architekt Voženílek.31 Téměř pominul problematiku rozsídlení, o níž se ve svém vystoupení 
souhlasně vyjádřil ministr techniky Emanuel Šlechta,32 a soustředil se na Žákovy filozofické postoje. 
Z pozice dialektického materialismu vyložil klíčový význam výrobní základny pro změnu spole-
čenského řádu a za použití marxistické terminologie zpochybnil Žákovu schopnost správně určit 
postavení regionálního plánování vůči lidově demokratické správě státu. „Architekt pořizuje průmět 
hospodářského plánu do územního plánu. Jeho účast na vytváření vlastního obsahu hospodářského plánu bude 
přiměřená významu prostorové organizace výrobních a společenských procesů“,33 znělo Voženílkovo stanovis-
ko. Ladislav Žák ještě učinil chabé pokusy o obranu, ale následná stalinistická kampaň, jíž se stal 
obětí, prakticky ukončila jeho odbornou kariéru.
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Otevřenému názorovému střetu s architektem Žákem se překvapivě vyhnul Emanuel Hruška. 
Přitom to byl jeho projekt Regionální přestavby Prahy, který si Žák v roce 1947 zvolil za příklad chybné-
ho postupu při nakládání s krajinnými hodnotami. „Zdá se, jako by dosavadní náhodné a neovladatelné 
rakovinné bujení lidských činností a bezplánovité svévolné ničení přírodní podstaty krajů a zemí mělo býti na-
hrazeno ničením plánovitým, které se může státi ještě zhoubnějším pro životní podstatu krajiny“,34 psal o práci 
svého kolegy Ladislav Žák. 

Svým ideálním plánem přestavby pražského regionu se Emanuel Hruška vyrovnával s prob-
lémem, jenž trápil západní urbanisty již od 19. století. Původce schématu lineárního města Arturo 
Soria y Mata, zakladatel hnutí za výstavbu zahradních měst Ebenezer Howard a po nich řada dal-
ších autorů řešila otázku, jak zabránit nekontrolovanému rozrůstání sídelních aglomerací a vzniku 
nezdravých průmyslových periférií. 

Architekt Hruška vyšel z pojetí města jako soustavy funkčních zón, definovaného Athénskou 
chartou CIAM, a s použitím zásad sepsaných Nikolajem A. Miljutinem i novější Le Corbusiero-
vy teorie tří základních „lidských zařízení“ (centrální město obchodu, pásové průmyslové město 
a zemědělská výrobní jednotka),35 „rozkloubil“ jednotlivé funkce Prahy a rozložil je do středočeské 
krajiny vyvedené z kapitalistického područí. Jádrem osídlení zůstalo asanované historické centrum 
s nově navrhovanou obchodní a správní „city“ umístěnou na holešovickém výběžku. „Přebytky 
obyvatel“ architekt rozsídlil do rekreační oblasti mezi Berounkou a Sázavou, do menších urbánních 
satelitů, utvářených pravděpodobně podle teorie „neigbourhood units“ (sousedských jednotek),36 a do 
soustavy pásových průmyslových sídlišť při nově zakládaných střediscích výroby na středním Labi 
a na východní dopravní transverzále. V některých úvahách do návrhu včlenil i stávající soběstačná 
průmyslová města, a vytvořil tak pomyslný výrobní pás mezi Kladnem, Kralupy a Neratovicemi. 
Obdobné „geomorfně a biologicky predestinované pásy“ rozeznal v severním pohraničí a na jihu Čech.37

Ve svém projektu se Emanuel Hruška kromě správního centra a průmyslového města zabýval 
i třetím typem osídlení, přestavbou vesnice. Podobně jako před ním Le Corbusier38 pracoval s před-
stavou družstevní formy obhospodařování půdy a s polygonálním, nikoliv lineárním, uspořádáním 
nové zástavby, jejíž součást měla tvořit kolektivní zařízení. Hruškovy sociálně reformní rozbory 
stavu českého venkova, uvedené v knize 3 kapitoly o technickém plánování (1945), obsahují požadavek 
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plné industrializace zemědělské výroby a dotýkají se i aktuálního tématu pozemkové reformy 
a scelování půdy. Architekt počítal s „likvidací polozemědělců a nejmenších domkářů“ a dospěl k nové, 
z přírodních podmínek odvozené prostorové organizaci hospodaření se zemědělskou půdou, k tzv. 
struktuře scelení.39

 Od roku 1945 Hruška vedl plánovací oddělení Zemského studijního a plánovacího ústa-
vu v Brně (ZSPÚ), poradního orgánu zemské správy a jediné instituce svého druhu v tehdejším 
Československu. V ústavu se setkal například s architekty Bohuslavem Fuchsem a Jindřichem 
Kumpoštem, kteří již od poloviny třicátých let pracovali na neuskutečněných regionálních plánech 
Brněnska, Zlínska a dalších moravských krajů. Poválečná činnost ZSPÚ směřovala k vytvoření 
dlouhodobého hospodářského, administrativního a územního plánu pro zemi Moravskoslezskou. 
Zaměstnanci ústavu však prováděli i řadu dílčích úkolů z oblasti poválečné stavební obnovy, plnění 
dvouletého hospodářského plánu a přípravy první pětiletky, například předběžnou studii industria-
lizace Slovenska nebo rozmístění kovodělného průmyslu na Moravě.40

Architekti a urbanisté brněnského institutu vycházeli, podobně jako jejich angličtí kolegové, 
z podrobné analýzy historických, přírodních a sociálních podmínek zájmového území. Například 
ještě v roce 1949 ZSPÚ provedl, prostřednictvím Sociologického semináře Masarykovy univerzity 
a Masarykovy sociologické společnosti, průzkumy ve vybraných okresech severozápadní Moravy, 
v nichž před rokem 1945 převládalo německé etnikum.41 Získaná statistická data architekti převáděli 
do souboru studijních map, tzv. kartodiagramů neboli kartogramů. Užitím této unikátní grafické 
metody, jejíž kořeny bychom mohli hledat v systémovém myšlení meziválečných funkcionalistů, 
usilovali o domnělou objektivizaci projekčního procesu, a tím zřejmě i o snazší zdůvodnění svých 
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prací před správními úřady. O „syntetickém plánování“, jak architekti svůj postup nazývali, bychom se 
v jednom z textů spolutvůrce metody geografa Josefa Mrkose dočetli i jako o „vědeckém urbanismu“42 
a jak dodával Emanuel Hruška, mělo jít o „moderní plánování socialistické, prováděné demokratickou – 
nikoliv autoritativní formou“.43

Během svého působení v ZSPÚ, a od roku 1947 i ve funkci referenta pro otázky regionálního 
plánování při generálním sekretariátu Hospodářské rady a vedoucího oddělení územního pláno-
vání na Státním úřadu plánovacím v Praze, věnoval Emanuel Hruška mnoho sil přípravě jednot-
né státní organizace regionálního plánování. Prosazoval postupy zaváděné Zemským národním 
výborem v Brně, například členění území na plánovací obvody spravované oblastními plánovateli 
a normalizaci projekčních prací podle metodiky ZSPÚ. Demokratický charakter rozvah o územním 
rozvoji chtěl zabezpečit institutem tzv. protiplánů, odvozeným ze sovětské plánovací soustavy. 
Podle Hrušky a dalších levicových odborníků spojených se státní správou,44 by systém „vstřícného“ 
plánování spočíval ve sběru připomínek na úrovni místních národních výborů, jejich posuzování 
nadřízenými orgány a případném začlenění do generálních zemských či celorepublikových územ-
ních plánů.45

V brněnském ústavu architekt Hruška vedl práce na novém prostorovém řešení dvou hlavních 
moravskoslezských průmyslových center: Ostravska (s Bohuslavem Fuchsem a Josefem Mrkosem, 
asi 1946 – 1947) a Zlínska (s Bohuslavem Fuchsem a Alfredem Neumannem, asi 1946 – 1947). S ohle-
dem na navázání znárodněných dolů na daná stanoviště autoři umístili v případě ostravské aglo-
merace obytnou část města do oblasti s vhodnějšími klimatickými podmínkami a navrhli rozsídlení 
podnikových zaměstnanců do několika obytných pásů na úpatí Beskyd. Podobně jako u Hruškova 
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regionálního plánu Prahy, měla i Ostrava získat nové obchodní a správní centrum, tentokrát 
umístěné samostatně na severním okraji aglomerace. U projektu rekonstrukce Zlínska a Dolnomo-
ravského úvalu Hruškův tým pracoval s obdobnými prostředky jako architekt Jiří Voženílek a zvolil 
systém pásového města s průmyslovými jednotkami rozloženými podél zamýšleného plavebního 
kanálu Odra – Dunaj.46 Obě studie spolu s návrhem Regionální přestavby Prahy úspěšně reprezentova-
ly československou skupinu na VI. kongresu CIAM v anglickém Bridgwateru (1947). Zde byly brněn-
skou delegací ve složení Bohuslav Fuchs, František Kalivoda, Emanuel Hruška a Alfred Neumann, 
prezentovány v širších celorepublikových souvislostech.47 

Architekt Hruška patřil v dané době k nejlépe informovaným expertům na evropské dění 
v oblasti regionálního plánování a poválečné stavební obnovy. Kromě zástupců CIAM a dalších 
mezinárodních organizací,48 udržoval pracovní kontakty hlavně s anglickými, švýcarskými a pol-
skými odborníky. Své poznatky shrnul v referátu předneseném v září 1948 na konferenci urbanistů 
v Pardubicích. V ideologicky zabarveném příspěvku, v němž se již odráží změna geopolitické 
situace po pádu železné opony, Hruška sice zmínil vybrané inspirační zdroje ze západních zemí, 
jako například britská prosociální opatření na podporu obecní výstavby, poté se však soustředil na 
státy východního bloku a doporučil sjednocení jejich plánovacích metod podle sovětského mode-
lu. Odsoudil ekonomickou nereálnost dosavadních studijních a „laboratorních“ prací, což zní jako 
kritika do vlastních řad, a s odvoláním na názory sovětského architekta Baranova vyslovil požada-
vek úzkého sepětí územního plánování s dlouhodobým plánováním hospodářským.49 Nakonec tak 
dospěl k prakticky totožnému závěru jako reprezentant technokratického přístupu k regionálnímu 
plánování, architekt Jiří Voženílek. 

Viděno zpětně, hlavní aktéři české poválečné debaty o územním rozvoji svorně zavrhovali výsled-
ky liberálně kapitalistického „chaosu v osidlování krajiny“. Jediné východisko spatřovali v zavedení cen-
trálního plánovitého řízení, které by umožnilo vznik životního prostředí pro nový, sociálně spraved-
livý řád. Jejich holistický přístup se nemanifestoval pouze v pojetí úlohy architekta, jenž měl nadále 
organizovat všechny životní složky a prostorové vztahy v celorepublikovém měřítku, ale i v nadřazení 
kolektivních požadavků nad individuálními vlastnickými právy a hospodářskými zájmy.
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Odmítání liberalismu nebylo po roce 1945 žádnou novinkou, nýbrž šlo o kontinuální jev, prová-
zející československou demokracii již v období první republiky. Navíc to nebyl ani specificky místní 
fenomén.50 Kromě notoricky známého hospodářského plánování v SSSR, praktikovaly za války 
a po ní různé druhy státního intervencionalismu i západní země. Podobně tomu bylo se vzýváním 
socialismu. Jak připomenul historik Jan Dobeš, šok z válečných událostí vedl napříč českou společ-
ností ke sdílenému přesvědčení, že politický systém, hospodářství a celý veřejný život musejí být 
postaveny na nové základy a pojem socialismus, chápaný v různých rovinách, začal být skloňován 
v nesčetných politických projevech a diskusích.51

Názory Emanuela Hrušky a Jiřího Voženílka, zakotvených ve strukturách státní a veřejné 
správy, svým pragmatismem konvenovaly s vládním transformačním programem. Architekt 
Hruška zprvu spojoval podněty převzaté jak ze sovětských, tak z německých, anglických nebo fran-
couzských zdrojů a současně osobitým způsobem nakládal s představou specifické domácí cesty 
k socialismu. Benešova a Masarykova vize Československa jako mostu mezi Východem a Zápa-
dem se odráží v jeho charakteristice českých zemí jako křižovatky „ideových vlivů, na styku kulturní 
sféry intelektuálního, úpadkově vyspělého západu s primitivním vitálním východem“,52 nebo v utopických 
plánech na hospodářskou integraci socialistické Evropy, s Moravou coby klíčovým energetickým 
a dopravním uzlem.53 S Jiřím Voženílkem, jenž více než na inspiraci západní provenience spoléhal 
na sovětský typ plánování z předstalinské éry, Hrušku spojovalo technokratické pojetí projekčního 
procesu, které dobře korespondovalo s kvantifikačními metodami užívanými při tvorbě a vyhod-
nocování hospodářských plánů. Po únoru 1948 se pak oba architekti podřídili politickému diktátu 
a sjednotili v názoru, že územní plány představují pouze reálné prostorové převedení státních 
ekonomických zájmů. 

Třebaže se zdá, že i Jiří Voženílek a Emanuel Hruška v poválečné euforii přeceňovali osobní 
iniciativu architekta jako plánovatele a spolutvůrce socialistického života, jediným, kdo u tohoto 
postoje setrval, byl Ladislav Žák. Svou soustavnou kritikou stupňování hospodářské výkonnosti 
i odvážnou a vysoce předvídavou sázkou na ekologii, ve své době mezi architekty ojedinělou ve 
světovém měřítku, překračoval v pozici nezávislého intelektuála hranice dobového odborného i po-
litického diskurzu. Výjimečný byl i Žákův přístup k hospodářskému plánování. Zatímco marxistič-
tí národohospodáři a tvůrci dvouletky kladli důraz na plánování výroby,54 Žák s kroužkem neces-
sistů doporučovali kontrolu nad spotřebou a kultivaci konzumentů. Jak si povšiml Hubert Guzik, 
formativní vliv na jejich uvažování měla v tomto ohledu teorie amerického evolučního socialisty 
a ekonoma Stuarta Chase.55 Ke krokům prosazovaným československou vládou, s nimiž se Ladislav 
Žák po roce 1945 plně ztotožnil, naopak patřilo vyhnání občanů německé a maďarské národnosti. 
Architekt vítal úbytek obyvatelstva a spřádal plány na rekreační využití velkoryse obnovené příro-
dy pohraničí.56
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Hlavní představitelé obou ideových konceptů odmítali historické formy osídlení a navrhovali 
řešení, jež v případě Jiřího Voženílka a Emanuela Hrušky reflektovala meziválečné avantgardní 
předlohy i aktuální západní trendy, u Ladislava Žáka vycházela z originálního ekologického pojetí. 
Přestože se tito architekti v duchu dobové budovatelské dikce57 zaštiťovali potřebami a zájmy lidu, 
setrvávali u paternalistických postojů. Žádný z nich nedbal na přání obyvatel, která již ve čtyřicá-
tých letech angličtí urbanisté,58 a prostřednictvím brněnských sociologů i jejich čeští následovníci, 
zjišťovali dotazníkovými akcemi, nebo jak vyplývalo z filozofie protiplánů. Se zánikem demokracie 
jakékoli úvahy tohoto druhu pozbyly na významu, a s přijetím Zákona o územním plánování a výstav-
bě obcí (1949), z něhož zcela vypadly nadřazené plány krajů a zemí, zplaněla i myšlenka regionální-
ho plánování.
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