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BIOLOGICKÝ UNIVERSALISMUS EMANUELA HRUŠKY 

THE BIOLOGICAL UNIVERSALISM OF EMANUEL HRUŠKA

Jan Dostalík, Zbyněk Ulčák

The present article describes the life, work and 
ideas of the architect, urban planner, university 
teacher and theorist of urban and regional plan-
ning, Emanuel Hruška. The first part deals briefly 
with his biography and work (pointing out some 
lesser-known and forgotten works of his), the next 
part is focused on environmentally friendly con-
cepts and ideas in Czechoslovakian urban and 
regional planning (from the 1920s to the 1970s). 
The most important part is dedicated to Hruška‘s 
ecological approach that he in the 1940s entitled 
“biological universalism”. Although by the 1950s 
he had stopped using this term, he stayed true to 
the principle of “working with the landscape and 
with its biological mechanisms in mind” for his 
whole life.

For Emanuel Hruška, the landscape implies a 
“living organism” that is very closely connected to 
humans, and in which people are an inseparable 
part. Landscape, in other words the sum of the 
natural environment and the built environment (all 
civilized man-made components), was perceived 
as a home that connects both historical-cultural 

as well as natural-cultural values. Hruška also 
realized that the natural environment is a so-
urce of resources, energy and a space for socio-
-economical development. On the other hand, 
he at the same time emphasized the relaxation 
and recreational aspects of the natural environ-
ment. And finally, from the ecosystem point of 
view, he perceived the landscape as a structured 
entity that is superior to man-made objects and 
mankind itself. Nature protection was not a point 
for discussion for him, because he knew that by 
protecting the natural environment people are 
protecting themselves. As a result, he believed in 
socialism and a fair communist future, in which 
the protection of the natural environment would 
be a matter of fact.

Emanuel Hruška is certainly not only one of the 
founders of the Slovakian urban design school, 
but is also one of the most significant figures es-
pousing an ecological approach in Czechoslova-
kian urban and regional planning. It is noteworthy 
that his theoretical and practical ideas are very 
up-to-date and inspiring even today.  

Emanuel Hruška: 
Upravovací plán Mladé 

Boleslavi, 1944

Emanuel Hruška: The 
Master Plan of the City of 

Mladá Boleslav, 1944
Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Krajina a její soudobá urbanizace. Praha, B. Pyšvejc 1946, s. 73

ÚVOD

Profesora, urbanistu, architekta, pedagoga, or-
ganizátora, milovníka staré architektury i přírody a 
v neposlední řadě také jednoho ze zakladatelů to-
hoto časopisu /1/ zdánlivě není třeba představovat. 
Po prostudování prací, které se Emanuelu Hruškovi 
věnovaly, ale docházíme k jinému názoru. Již od 
šedesátých let sice můžeme v pravidelných pěti-
letých intervalech číst články k Hruškovým život-
ním výročím, bohužel však nikdy nebyly rozšířeny 
v delší a především analytičtější text /2/. A tak osob-
nost Emanuela Hrušky stále čeká na zasloužené 
monografické zpracování, kterého se nedávno 
dostalo například jeho kolegovi Emilu Bellušovi /3/. 
Předkládaný článek si klade za cíl tento nedo-
statek alespoň částečně napravit a vzbudit nový 
zájem. Snahou je upozornit přitom na jednu do-
posud nezmapovanou, i když pro Hrušku zásadní 
a opakovaně zmiňovanou problematiku ochrany a 
rozvoje přírodního prostředí v urbanismu a územ-
ním plánování /4/.

Dopustíme-li se jistého zobecnění, lze tvrdit, 
že se Emanuel Hruška snažil především harmo-
nizovat prostředí – harmonizovat vztahy v krajině. 
Krajinu chápal jako nejširší životní prostředí člo-
věka. Jak napsal ke konci druhé světové války:
„…krajinou […] míním souhrn přírodního pro-
středí a všech civilizačních lidských zásahů“ /5/. 
Civilizační lidské zásahy neboli kulturní prostředí 
pak dělil na historické (někdy památkově chráně-
né) a na moderní (současné a progresivní), proto 
podle Hrušky musí harmonizace lidského pro-
středí počítat se třemi odlišnými poli: přírodním, 
historickým a moderním. Hruškovy harmonizační 
návrhy a koncepty, které se týkaly smíření staré 
a nové architektury, jsou alespoň částečně zdo-
kumentovány /6/. Ovšem stále chybí návrhy, kon-
cepty a myšlenky, kterými chtěl Emanuel Hruška 
ukázat, jak harmonizovat nové kulturní prostředí 
s přírodním.

Ve čtyřicátých letech nazval Emanuel Hruška 
cestu k harmonizaci přírodního prostředí při pláno-
vání měst i krajin „biologickým universalismem“. 
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Tento přístup měl poučeně respektovat biologic-
ké procesy v krajině, které determinují prostorové 
rozmístění objektů i využití přírodních zdrojů /7/, 
zároveň byl i hlubším projevem uvědomění si 
sounáležitosti s krajinou a přírodou jako celkem. 
„Tento postup jako princip krajinného (prostoro-
vého) plánování umožní, aby urbanistické dílo i jím 
přetvořené krajinné prostředí bylo skutečně živé, 
zdravé a všestranně organické.“ /8/ 

ŽIVOT A DÍLO 
Emanuel Hruška  se narodil 31. ledna 1906 

v Praze, absolvoval reálné gymnázium na 
Vinohradech a mezi lety 1924 a 1928 studoval na 
Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství 
na ČVUT. Následující tři roky pokračoval ve studiích 
u Josefa Gočára na AVU. Díky časnému členství 
v Klubu Za starou Prahu se již od roku 1924 stýkal 
s významnými historiky umění Zdeňkem Wirthem 

nebo Josefem Cibulkou. Z roku 1926 známe první 
soutěžní projekt vršovického kostela, který vypra-
coval se svým spolužákem Janem Sokolem /9/. 
Brzy se také stává členem Masarykovy akademie 
práce (MAP) a může v jejím Věstníku zveřejnit 
svou první rozsáhlejší studii ekonomického rozbo-
ru pražského Starého Města (1927 – 1928). V roce 
1927 se stává členem redakce časopisu Stavba 
a v následujícím roce je odměněn nejvyšší cenou 
za projekt pro dopravněkomunikační soutěž Pra-
hy /10/. 

Po studiích je Emanuel Hruška velice činoro-
dý, hojně projektuje, organizuje a sepisuje od-
borné články a studie /11/. Ihned po absolvování 
AVU se stal vědeckým sekretářem Ústavu pro 
stavbu měst při MAP, což mu pomohlo navá-
zat důležité známosti, například s brněnskými 
architekty Bohuslavem Fuchsem, Jindřichem 
Kumpoštem a Františkem Kalivodou /12/. V roce 

1934 získal na ČVUT u Antonína Engla doktorát 
na téma „Výstavba sídel a doprava“ a o čtyři roky 
později byl tamtéž habilitován v oboru urbanismus 
a plánování měst. Po celá třicátá léta byl Emanuel 
Hruška velice aktivní v architektonických a urba-
nistických soutěžích, při kterých spolupracoval 
s řadou předních československých architektů /13/. 
V letech 1935 a 1936 zastával funkci generálního 
sekretáře Mezinárodního bytového kongresu, 
mezi lety 1935 a 1940 byl zástupcem vedoucího 
studijního oddělení Elektrických podniků města 
Prahy a ještě před válkou byl vrchním stavebním 
poradcem pražského magistrátu. V té době bylo 
realizováno několik Hruškových moderních a oce-
ňovaných staveb: elektrifikované nájemní domy 
v Praze-Holešovicích, funkcionalistická vila man-
želů Kumermanových a z menších stojí za zmínku 
návrhy výstavních prostor /14/. 

Od roku 1938 do konce války byl Emanuel 
Hruška členem plánovací komise při Státní re-
gulační komisi Prahy a zároveň byl zaměstnán 
jako expert pro urbanismus ředitelství firmy 
Baťa. V první polovině čtyřicátých let se zúčast-
nil několika soutěží a pracoval na rozvojových 
studiích a územních plánech /15/. Z válečného 
a těsně poválečného období jsou známy zatím 
pouze dvě realizace, resp. šest realizovaných 
staveb /16/. 

V roce 1945 se Hruška oženil a stal se ve-
doucím plánovacího odboru na nově založeném 
Zemském studijním a plánovacím ústavu (ZSPÚ) 
v Brně. Velký úspěch zaznamenal ZSPÚ na 
kongresu CIAM v Bridgwateru (1947). Hlavními 
autory představených regionálních studií Pra-
hy, Ostravy, Brna a Zlína byli Bohuslav Fuchs, 
Alfred Neumann a Emanuel Hruška. Zahraniční 
delegáty oslovilo zejména spojení funkcionalis-
tických principů s vizemi socialistických měst a 
regionů. Z nadějně vyhlížející zahraniční spolu-
práce však kvůli ideologickým změnám v roce 
1948 sešlo /17/. Po druhé světové válce zastával 
Emanuel Hruška pozici honorovaného docenta 
na katedře urbanismu Stavební fakulty VUT, od 
roku 1947 byl referentem pro otázky regionálního 
plánování na Generálním sekretariátě hospodář-
ské rady a externím vedoucím oddělení územního 
plánování na Státním úřadě plánovacím v Praze. 
Přitom přednášel i na Karlově univerzitě pro obor 
geografie a plánování prostředí /18/.

K důležitému zlomu došlo v roce 1948; Emanuel 
Hruška byl totiž pozván Emilem Bellušem do 
Bratislavy, kde založil a po 14 let vedl Ústav stavby 
měst na Fakultě architektury a pozemního stavi-
telství SVŠT. Ještě v roce 1948 se stal předsedou 
urbanistické komise Svazu slovenských architek-
tů, roku 1953 byl jmenován řádným profesorem 
na Stavební fakultě SVŠT, načež byl na dva roky 
zvolen jejím děkanem. V roce 1955 získal titul 
doktora věd (DrSc.), v letech 1956 – 1961 byl ex-
terním vedoucím oddělení hospodářské geografie 
v Ekonomickém ústavu ČSAV, v roce 1958 se stal 
prvním místopředsedou Ústřední komise státní 
památkové péče při Ministerstvu kultury ČSR a od 
roku 1962 byl jejím předsedou. 

Na konci čtyřicátých let a v letech padesátých 
se Emanuel Hruška zaměřoval především na teo-
retické a metodologické propracování nového so-
cialistického územního i regionálního plánování, 
na nové problémy hospodářské obnovy a rozvoje 
Československa, na analýzy konkrétních území, 

Emanuel Hruška: trojice 
prostředí, příklad Prahy: 

historické centrum (Staré 
Město, Nové Město, 

Malá Strana, Hradčany, 
Josefov), moderní centrum 

(Holešovice), přírodní 
centrum (Stromovka, 

Troja a navazující Divoká 
Šárka), první polovina 

čtyřicátých let 

Emanuel Hruška: The triad 
of environments, example 

of Prague: historical centre 
(Staré Město, Nové Město, 

Malá Strana, Hradčany, 
Josefov), modern centre 

(Holešovice), natural centre 
(Stromovka, Trója and 

following Divoká Šárka), 
1st half of the 1940s

Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Urbanismus a plánování. Brno, 
Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské 1948, nestránkováno

Emanuel Hruška (první 
polovina osmdesátých 
let 20. století) 

Emanuel Hruška (1st 
half of the 1980s)

Zdroj Source: -pkd-: Jubileá: Mladý osmdesátník Emanuel Hruška. 
Architektúra a urbanizmus, 20, 1986, 1, s. 58
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ale i na urbanistické úpravy moravských a sloven-
ských měst /19/. Ve výuce spojoval teoretické úvahy 
s konkrétními územními analýzami, což dokládá 
i dlouhá řada uznávaných studijních textů, skript 
a učebnic /20/. Největším pedagogicko-teoretickým 
publikačním počinem byla řada učebnic věnova-
ných jak tehdejšímu územnímu plánování, tak i 
vývoji stavby měst (obecněji sídel): Vývoj stavby 
miest (1950), Vývoj urbanizmu a územného pláno-
vania (1955), Vývoj stavby miest (1961) a obsáhlá 
Stavba miest, jej história, prítomnosť a budúcnosť 
(1970). Takovou řadu učebnic a v takových ná-
kladech (včetně zahraničního překladu) se u nás 
nepodařilo vydat nikomu jinému /21/.  

Od šedesátých let je Emanuel Hruška všeobec-
ně uznáván odbornou veřejností i za hranicemi 
Československa a stává se jedním z nejvýrazněj-
ších reprezentantů československého urbanismu 
a územního plánování /22/. Věnoval se především 
regionálnímu a územnímu plánování Slovenska. 
Spolupracoval například na územně-technických 
podkladech pro perspektivní koncepci investiční 
výstavby – tzv. Projekt republiky (1965) a účast-
nil se také prvních prací na Projektu urbanizácie 

Slovenskej socialistickej republiky (1967), kte-
rý v první polovině sedmdesátých let dokončil 
Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania 
(URBION). Již od padesátých let se Hruška in-
tenzivně zamýšlí nad rozvojovou centrální oblastí 
Slovenska. S týmem spolupracovníků i studentů 
vytvořil dlouhou řadu studií rozvoje souměstí 
Banská Bystrica – Zvolen /23/. V roce 1969 byl do-
konce hlavním překladatelem a členem redakční 
rady obsáhlého sborníku věnujícího se problema-
tice zmíněného souměstí a ještě v sedmdesátých 
letech promýšlí metodiku řešení této oblasti /24/. 
V šedesátých letech zpracovává i další urbanistic-
ké studie, projekty rozvoje měst i rehabilitace his-
torických jader, přičemž největší pozornost věnuje 
Bratislavě /25/.

V letech 1963 a 1968 získal architekt 
Jurkovičovu cenu, poprvé za vědecko-teoretické 
dílo (Vývoj stavby miest) a podruhé za publikaci 
(Problémy súčasného urbanizmu); v roce 1966 
mu byl udělen Řád práce a prestižní mezinárod-
ní Herderova cena. V šedesátých letech se také 
stává členem poradního sboru hlavního architekta 
hlavního města Prahy a od poloviny šedesátých 
let je expertem UNESCO pro otázky ochrany ar-
chitektonických památek. V roce 1967 spoluzaložil 
časopis Architektúra a urbanizmus a stal se jeho 
hlavním redaktorem a předsedou redakční rady 
(až do roku 1988). Roku 1971 byl zvolen před-
sedou Československého národního komitétu 
Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS). 
V roce 1981 obdržel Zlatou plaketu Slovenské 
akademie věd Aurela Stodoly za zásluhy v technic-
kých vědách a o šest let později poctilo generální 
shromáždění ICOMOS ve Washingtonu Emanuela 
Hrušku prestižním titulem čestného člena.

Od poloviny sedmdesátých let se Hruška více 
věnoval organizačně-správním povinnostem, 
které vyplývaly z jeho mnoha funkcí. Přesto řešil 
nadále i aktuální problémy územního plánování a 
urbanismu (především Prahy a Bratislavy) a se-
znamoval československou odbornou veřejnost 
se zahraničními událostmi a trendy. Stále více 
se také soustředil na problémy památkové péče 
– konflikty nové a staré architektury. Na sklonku 
života se vrátil do rodné Prahy, kde zastával v le-
tech 1980 – 1988 post předsedy Klubu Za starou 
Prahu. Emanuel Hruška zemřel 16. srpna 1989 
v Praze.

EKOLOGICKÉ IDEJE V ČESKOSLOVENSKÉM 
URBANISMU A ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Od vzniku Československa k budovatelským 
padesátým létům

Změny životního prostředí, které započaly 
s průmyslovou revolucí a které mezi světovými 
válkami dosáhly nebývalých rozměrů, si stále 
více uvědomovali českoslovenští architekti i sta-
vební inženýři. Po první světové válce se proto 
po vzoru Británie, Německa a SSSR diskuse 
přesouvaly z regulačních a upravovacích plánů 
měst k plánům stále širšího okolí sídel a postup-
ně se začalo mluvit o regionálním a krajinném 
plánování. Pomalu tak vznikal obor územní 
plánování.

V roce 1922 byly sice v Praze založeny dvě ve-
lice aktivní plánovací instituce: Ústav pro stavbu 
měst při MAP a Státní regulační komise pro hlavní 
město Prahu (připomeňme, že pro obě Emanuel 
Hruška několik let pracoval), ale až zpomalení sta-
vební produkce v období ekonomické krize (1931 
– 1933) a vydání Athénské charty (1933) podnítily 
více československých architektů k sepisování 
teoretických pojednání a promýšlení praktických 
územně plánovacích opatření. V období přibližně 
mezi lety 1934 a 1938 je možné nalézt u česko-
slovenských architektů první, ještě nenápadná 
vyjádření ekologických přístupů a konceptů, kte-
ré lze spojit s tradicí ochrany domoviny. Druhá 
světová válka pak přinesla stavební klid, a proto 
se někteří architekti (ale i inženýři a přírodovědci) 
mohli věnovat pečlivému propracování ekologizu-
jících konceptů. Jejich snahy potom vyvrcholily ve 
studiích a knihách publikovaných mezi lety 1947 
a 1949 /26/.

Připomeňme jen, že mezi osobnosti, které od 
třicátých let spojovaly urbanistické i regionální 
plánování s ochranou přírodního prostředí, patřili 
odborníci zastávající nejčastěji organický přístup. 
V přírodě viděli především společenství, jedno-
tu, celek, ve kterém se spojují hodnoty účelové 
a psychicko-ozdravné s estetickými /27/. Mladší 
a vyhraněnější obhájci přírodního prostředí pak 
došli k závěru, že řešením aktuálních krizí má být 
nová socialistická společnost, kde budou důleži-
tější zájmy celku – společnosti – přírody než zájem 
kořistnického jedince (ke stejnému závěru ostatně 
došel i Emanuel Hruška) /28/.

Na poválečné vyvrcholení idejí šetrných k pří-
rodě rychle navázal útlum odstartovaný únorem 
1948. V padesátých letech se architekti intenzivně 
zaměřovali na obnovu a růst československého 
průmyslu, na bytovou krizi nebo dopravní otázky 
a na teoretické spisy nezbýval čas. Na problémy 
přírodního prostředí se soustředili spíše příro-
dovědci, kterým se dokonce v roce 1956 poda-
řilo prosadit první zákon o ochraně přírody /29/. 
Zároveň doba tzv. socialistického realismu otevře-
la cestu k zájmu o historii a ochranu památek, a 
tak mohl vzniknout v roce 1958 první památkový 
zákon /30/. 

Územní plánování, přestože již mělo vlastní 
zákon z roku 1949, nebylo v padesátých letech 
jasně ukotvené. Analytické a metodické podklady 
pro nový zákon (č. 84/1958 Sb., o územním pláno-
vání) připravoval zejména Výzkumný ústav výstav-
by a architektury (VÚVA) /31/. Z dlouhé řady studií, 
které byly zaměřeny na rozvoj průmyslu, dopra-
vu, ekonomiku stavby měst či obecně metodiku 
plánování území, se část věnovala i přírodnímu 
prostředí. Tyto již zcela zapomenuté práce kladou 
silný důraz na nutnost ochrany přírodního prostře-
dí při plánování měst a technických děl a stále si 
udržují vysokou biologicko-technickou úroveň /32/. 

Předválečné a válečné tendence tedy přežívaly 
i nadále. Snaha chránit domovinu vyvrcholila ve 
dvou ochranářských zákonech; z meziválečné-
ho organického přístupu ke světu (kultu jednoty 
a celku) se ale stal kult kolektivu a z teoretizování 
o lepším socialismu se stalo jeho každodenní bu-
dování. Přestože je evidentní menší zájem archi-
tektů o problémy přírodního prostředí, lze nalézt 
téměř ve všech učebnicích urbanismu a územního 
plánování z padesátých let kapitoly, ve kterých 
jejich autoři vyzývají k respektu k přírodnímu pro-
středí a ochraně krajiny (ani Emanuel Hruška ne-
byl výjimkou).

Zelenání šedesátých let a normalizace

V šedesátých letech se uvolnily poměry v SSSR 
a českoslovenští architekti a urbanisté mohli svo-
bodněji hodnotit padesátá léta a přijít s myšlen-
kami, které se alespoň v mezích režimu mohly 
„zelenat“. Inspirací se staly „severní“ i „západní“ 
citlivé přístupy k přírodě i člověku. Nejvýraznější 
byly zřejmě zkušenosti skandinávského přírodní-
ho urbanismu, humanizace architektury v USA, 

Emanuel Hruška 
– Jaroslav Čermák: Kostel 

sv. Františka z Assisi, 
U Habrovky, Praha-Krč,

 1941 

Emanuel Hruška 
– Jaroslav Čermák: Church 

of St. Francis of Assisi, 
U Habrovky, Praha-Krč, 

1941

Foto Photo: Jan Dostalík, 2012
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utopický japonský metabolismus nebo k přírodě 
šetrné projekty z Francie, Nizozemska a Británie. 

Architektura a urbanismus začaly být stále 
častěji chápány jako komplexní „tvorba životního 
prostředí“. Avšak promyšlené ekologické úvahy, 
koncepce a projekty si vyžadovaly zázemí od-
borných ústavů. Jedním z hlavních byl zmíněný 
VÚVA, který se v šedesátých letech postupně 
více věnoval i ekologickým tématům /33/. Dalším 
byl Výzkumný ústav okrasného zahradnictví (za-
ložený 1927), který se od šedesátých let intenziv-
něji zaměřoval i na problematiku zeleně v sídlech 
a krajině a na širší vztahy sídlišť a krajiny /34/. V roce 
1954 založený Státní ústav pro rajónové pláno-
vání, později přejmenovaný na Státní ústav pro 
územní plánování (Terplan), začíná v šedesátých 
letech také řešit otázky ochrany a hodnocení pří-
rodního prostředí /35/. Podobně tomu bylo i v jeho 
slovenské obdobě, původně pojmenované Štátny 
ústav pre rajónové plánovanie (URBION), který byl 

architektů Bohuslava Fuchse, Emila Belluše a 
Emanuela Hrušky mohly vzniknout v roce 1967 
důležité časopisy Architektúra a urbanizmus 
a Životné prostredie.

Druhá polovina šedesátých let byla velice 
plodná na teoretické spisy reflektující zahraniční 
trendy, studie i projekty ekologicky šetrných měst-
ských, rekreačních a krajinných celků. Zřejmě nej-
propracovanější k přírodě šetrnou urbanistickou 
studií byl nerealizovaný projekt města Etarea /38/,
které mělo pojmout kolem 135 000 obyvatel. 
Hlavní autor Gorazd Čelechovský (1922 – 1991), 
který byl zastáncem a popularizátorem systé-
mového přístupu v urbanistickém a regionálním 
plánování, navrhl město, které mělo stát na pro-
myšlených a harmonických vztazích mezi přírod-
ním a člověkem budovaným prostředím /39/. 

Za vyvrcholení k přírodě šetrných teoretických 
konceptů v architektuře a urbanismu můžeme 
označit rok 1967. Nejen že začaly vycházet dva 
významné slovenské časopisy, vyšla řada eko-
logicky orientovaných článků a knih a byly do-
pracovány velké k přírodě šetrné projekty, ale 
uskutečnila se i řada kongresů a seminářů na 
téma životní prostředí člověka /40/.

Po uvolnění poměrů nastoupilo období norma-
lizace, útlumu, omezování, nové vlny industriali-
zace. Přesto odborníci neustále upozorňovali na 
význam kvalitního životního prostředí a na potře-
bu zvýšené ochrany a kultivace přírodního pro-
středí. Výrazné jsou především teoretické texty 
architekta Zdeňka Lakomého, práce předního 
metodologa hodnocení vlivů činností na životní 
prostředí (EIA a SEA), dále Josefa Říhy a ne-
lze opomenout ani v Terplanu pokračující práce 
biologů Stanislava Muranského (1911 – 1990) 
a Igora Míchala (1932 – 2002) na „územních 
průmětech významných prvků krajiny“ /41/.
 V návaznosti na šedesátá léta mohl také pokra-
čovat vznik nových oborů a studijních speciali-
zací (tvorba a ochrana krajiny, krajinná ekologie 
apod.) a dalších odborných ústavů (např. v roce 
1977 Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV). 
Pokračovalo vydávání časopisů zaměřených na 
problematiku přírodního prostředí a postupně 
vznikaly i první ekologické organizace.

Pro teoretiky urbanismu a územního plánová-
ní se význam přírodního prostředí v šedesátých 
a sedmdesátých letech opět měnil. Ideologicky 

zabarvený přístup (víra v lepší socialistické a ná-
sledně komunistické zítřky citlivé k přírodě) již 
neměl onen naivní nádech z třicátých a čtyřicá-
tých let, ani onen budovatelský z let padesátých. 
Postupně byly častější náznaky zklamání, obavy, 
naléhavost a nutnost změn. Architekt Hruška 
mnohé z výše představených k přírodě šetrných 
přístupů, tendencí a myšlenek zastával, prosazo-
val a především propojoval. Podobně tomu bylo 
i u zmíněných institucí a u odborných časopisů, 
kde byl zaměstnancem, spolupracovníkem nebo 
alespoň přispěvatelem.

K PŘÍRODĚ ŠETRNÝ PŘÍSTUP 
EMANUELA HRUŠKY

Základní periodizace

V době pražských studií (1924 – 1931) se 
ještě myšlenky šetrné k přírodnímu prostředí 
u Emanuela Hrušky neobjevují. V následujícím 
období (1931 – 1938) se ale začínají vynořovat 
první náznaky ekologických přístupů. V té době 
se Hruška věnuje zejména upravovacím a regio-
nálním plánům a zaměřuje se také na problema-
tiku dopravy. Příkladem jeho snah je reakce na 
dlouhodobě plánovanou komunikaci přes Petřín. 
Již předtím řada osobností vystupovala proti to-
muto plánu a zdůrazňovala estetické, kulturní 
a obecně ozdravné hodnoty petřínské zeleně. 
Emanuel Hruška však dopravní komunikaci v roce 
1933 odmítá kvůli nedořešenému širšímu urbani-
stickému napojení i na základě konkrétních indi-
kátorů – průjezdnost, únosnost, výnosnost, atp. 
Jednak tak projevuje už ve svých 27 letech vyso-
kou odbornost a vědecký přístup, současně lze 
vytušit pozitivní vztah ke krajině a přírodě. Přímo 
jej ale neodhaluje a ochranu přírodních hodnot 
ještě skrývá za ekonomickými a společenskými 
zřeteli. Zatím pouze metaforicky vyznívá slovo 
„organismus“ – například ve spojení „organismus 
města“ /42/.

První ekologické přístupy je možné najít kolem 
roku 1938, kdy byl Hruška zaměstnán u firmy Baťa. 
Při řešení problémů umístění továren v přírodním 
prostředí a vybudování obytných staveb a další-
ho zázemí pro zaměstnance Baťových závodů si 
Hruška začal mnohem intenzivněji uvědomovat 
závislost člověka na přírodě, a to nejen na eko-
nomicky ocenitelných zdrojích, ale i přírodě jako 

Gorazd Čelechovský 
a kolektiv: Model satelitního 

města Etarea, 1967 

Gorazd Čelechovský 
et al.: Etarea, Model of 

Satellite City, 1967

Zdroj Source: ČELECHOVSKÝ, G. et al.: Etarea: studie životního 
prostředí města. 1. díl. Praha, PPÚ 1967, nestránkovaná obrázková 

příloha

založen v roce 1956 a v šedesátých letech se také 
začal věnovat monitoringu a mapování přírodního 
prostředí /36/.

Při ČSAV byl v roce 1964 založen Kabinet te-
orie architektury a tvorby životního prostředí, ve 
kterém se setkávali odborníci, výrazně ovlivňují-
cí formování ekologických přístupů v plánování 
měst a krajin. Mezi zaměstnance patřili architekti 
Zdeněk Lakomý a Otakar Nový, psycholog Miloš 
Černý nebo porevoluční poradce ministrů životní-
ho prostředí Jaroslav Stoklasa. Častých seminářů 
se účastnil i Emanuel Hruška /37/.

Roku 1962 vzniklo také Oddelenie biológie 
a tvorby krajiny Biologického ústavu SAV a o tři 
roky později byl založen Ústav biológie krajiny 
SAV, který tak institucionalizoval potřebu interdis-
ciplinárního vědeckého ústavu i v Bratislavě. Díky 
oběma nově vzniklým ústavům a s přispěním 
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Emanuel Hruška: Schéma krajinného plánu 
– rovinatá oblast a kopcovitá oblast, 1955 

Emanuel Hruška: Diagram of landscape 
plan – flat area and hilly area, 1955

Emanuel Hruška: Schéma krajinného plánu – 
podhorská oblast a horská oblast, 1955 

Emanuel Hruška: Diagram of landscape plan – 
piedmont area and mountainous area, 1955

celku. Po vypuknutí druhé světové války (prav-
děpodobně od roku 1941) měl méně pracovních 
povinností, tudíž se mohl více věnovat sepisování 
textů, ve kterých obhajuje hodnoty přírody a po-
pisuje jejich význam. Přírodu začíná chápat jako 
„živoucí organismus“, který je třeba chránit v práci 
architekta cestou „biologického universalismu“. 
To do důsledku umožní pouze společenská pře-
měna směrem k socialismu, jehož základní princi-
py podle Hrušky ochranu přírody obsahují.

Velkým projektem, ve kterém mohl Hruška a-
plikovat „biologický universalismus“ na konkrét-
ním území, bylo několik studií věnovaných mlado-
boleslavskému regionu. Mezi lety 1934 – 1948 se 
Hruška v širším týmu odborníků věnoval analýzám 
přírodního a kulturního prostředí a rozvojovému 
potenciálu Mladé Boleslavi a okolí. Hruškův pří-
stup k přírodnímu prostředí je v těchto studiích 
velice citlivý. To stávající chtěl co nejvíce zachovat 
a zároveň navrhl nové přírodní prostředí uprostřed 
budoucí širší aglomerace. Hlavním rozsáhlým ze-
leným územím měl totiž být prostor mezi Mladou 
Boleslaví a Kosmonosy: „... v těžišti celého sídel-
ního území je úmyslně deportována zelená plocha 
jako plíce nového zdravého souměstí /43/“.

V roce 1948 se Emanuel Hruška stěhuje do 
Bratislavy a otázky přírodního prostředí se na 
první pohled odsouvají do pozadí. Při pozorném 
čtení Hruškových prací však můžeme odhalit řadu 
k přírodě šetrných myšlenek, které plynule nava-
zují na čtyřicátá léta. Pro Hrušku zůstává biologic-
ká rovnováha krajiny jednou z hlavních podmínek 
rozvoje socialistické společnosti. Stále je pro něj 
důležitá harmonizace lidského díla s přírodním 
prostředím: Soulad biologický (zdravá krajina) má 
vytvářet předpoklady souladu estetického (krásná 
krajina) /44/.

Hruška po svém chápe i socialistický realis-
mus, který zprvu vítá a vztahuje i k přírodnímu – 
krajinnému prostředí. Jestliže podle J. V. Stalina 
a A. A. Ždanova mělo být socialisticko-realistické 
dílo: a) socialistické obsahem a b) národní svou 
formou, tak pro Hrušku to znamená: a) dílo musí 
sloužit lidu a b) dílo musí být harmonizované se 
svým prostředím – hospodářským, sociálním, 
technickým, kulturním i s  prostředím přírodním /45/.

Ve svých textech z padesátých let se navíc ne-
bojí být kritický: „Úzke podnikové hľadiská bolo 
treba s námahou prekonávať a vieme, že pri inten-

zívnej industrializácii sa napáchalo na slovenskej 
krajine veľmi mnoho zla; avšak poznanie chýb je 
cestou k náprave /46/.“ A kritický je i sám k sobě, 
uvědomuje si, že je třeba provázat územní plány 
a studie s centralizovaným hospodářským plá-
nem: „…mnoho sa síce teoretizovalo o krajinných 
rekultiváciách, úpravách a plánoch, vypracovávali 
sa väčšinou idealistické regionálne štúdie, ktoré 
sa v praxi spravidla neuplatnili /47/.“

Ve svobodnějších šedesátých letech (cca 1961 
– 1970) se Emanuel Hruška mohl opět podrobněji 
zaměřit na ekologizující témata, cestu harmoniza-
ce lidského a přírodního. Životní prostředí, resp. 
krajina, pro něj zůstává celkem (i když spojení 
„živoucí organismus“ již nepoužívá), který je nad-
řazen lidské společnosti. Nově ale začíná pojímat 
rekreační funkci, které přiřazuje dominantní po-
stavení oproti funkcím ostatním (bydlení, práce, 
doprava). Ochrana a kultivace přírodního a tedy 
i životního prostředí se pro Hrušku stává přede-
vším ochranou a kultivací člověka. 

Peter Vodrážka si ve svém článku z roku 2006 
všímá také důrazu, který Hruška v šedesátých le-
tech znovu klade na využití zeleně a pokračuje tak 
ve směřování ze čtyřicátých let (mladoboleslavský 
region): „Určite k najzaujímavejším jeho úvahám 
patrí sústava článkov, uverejňovaných začiatkom 
šesťdesiatych rokov v revue slovenskej architek-
túry Projekt, kde otvorene polemizuje s Emilom 
Bellušom o ďalšom rozvoji Bratislavy. Podobne 
zaujímavé boli jeho úvahy o tzv. priečnej zelenej 
osi Bratislavy, kde prichádza k záveru, že kom-
paktné mestské osídlenie Bratislavy by malo byť 
prerušené priečnym zeleným pásom. S podobný-
mi úvahami sa uňho možno stretnúť aj v súvislosti 
s Projektom urbanizácie Slovenska alebo na tému 
súmestia Banská Bystrica – Zvolen /48/.“

Emanuel Hruška i v šedesátých letech věří 
v principy socialismu a snaží se nalézt cestu k re-
kreačnímu typu socialistické krajiny /49/. To mu ale 
nebránilo opět (alespoň mírně) kritizovat jak soci-
alistický realismus s jeho ignorováním přírodního 
prostředí, tak i hospodářské plány minulých let, 
které nerespektovaly Hruškův komplexní územ-
něplánovací pohled. Podobně jako v minulých 
desetiletích kritizoval „diktát“ ekonomických hledi-
sek pří investiční výstavbě a nabízel humánnější 
ekonomii, která respektuje člověka a jeho přírod-
ní prostředí. „Prostredie je scéna, na ktorej sa 

Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Úvod do urbaniznu a územného plánovania. Bratislava, SAV 1955, s. 43 Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Úvod do urbaniznu a územného plánovania. Bratislava, SAV 1955, s. 44
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„…krajinu nutno chápat jako biologický živý 
organismus, ve kterém – pokud má být zdravý – 
musí všechny jeho složky být vyváženy, a posta-
víme-li vědomě zájem krajiny (t. j. její biologickou 
rovnováhu), tedy zájem synthetického celku, nad 
zájem sídliště, tedy nad zájem v krajinném organi-
smu toliko dílčí, přehodnocuje se i do určité míry 
funkce architektova (urbanistova), který se nutně 
z projektanta – jako zástupce zájmů stavebníka 
– stává obhájcem zájmů krajiny a konec konců i 
tvůrcem krajinného prostředí /51/.“

Hruška svůj přístup pojmenoval biologický uni-
versalismus. „Ozdravení krajiny, její harmonická 
rekonstrukce, začne tehdy, až lidské stavební dílo 
se vědomě podřídí základnímu řádu biologického 
života přírody /52/.“ V biologickém universalismu se 
veškeré dění: „…jeví jako odvozené z téže životní 
zákonitosti; kde tedy kultura, krajina, lidské sídli-
ště, sociálně-hospodářský život, technické dílo i 
umění atd., vše je pevně spjato v témže determi-
novaném vývojovém rytmu zrodu, zrání, rozkladu, 
zániku a opětného zrodu /53/.“ 

Zároveň vnímá podobně jako Karel Honzík 
nebo Ladislav Žák, že problém je ve společen-
ském zřízení, kdy jsou upřednostňovány zájmy 
jednotlivců před zájmy celé společnosti. „Ať v hos-
podářství, v urbanismu nebo péči o krajinu, všude 
už byla přestoupena mez, kdy bylo lze ponechá-
vat život a růst bez řízení s nadřazeného hlediska. 
Technikův a urbanistův zásah znamenal v liberální 
době zpravidla více či méně bezohledné poranění 
(tehdy ještě vyrovnaného) organismu přírody /54/.“ 
Řešením byl pro Hrušku přechod k socialismu, 
ve kterém bude pro architekty a urbanisty jedním 
z hlavních úkolů ozdravit narušenou krajinu a po-
stupně ji přetvořit v prostředí nové technicko-soci-
ální kultury. 

Architekt si všímal i konkrétních projevů naru-
šení harmonie mezi člověkem a přírodou, tedy 
kulturním a přírodním prostředím. Kritizoval hos-
podaření s lesy – například monokultury nebo čle-
nění lesních ploch na rekreační parcely. Místo nich 
doporučoval listnato-jehličnaté porosty a ovoc-
né sady, které mají vyšší biologickou rozmanitost 
a lepší obyvatelnost pro člověka. Důležitou pro 
něj byla otázka hospodaření s vodou. Hruška se 
stavěl proti říčním regulacím a výstavbě průmys-
lových závodů, které dopředu neanalyzují záso-
by vody v okolí. Obhajuje zakládání či restauraci 

zanesených rybníků a výstavbu hrází retenčních 
nádrží v záplavových územích. Poměrně překva-
pivě (vzhledem k jeho dřívějším i následným do-
pravním studiím) kritizuje výstavbu dálnic – tedy 
silnic, které mají spojovat vzdálená místa. Podle 
Hrušky tuto funkci převezmou letadla, na zemi 
by měly být zachovány pouze základní dopravní 
tepny. Architekt byl kritický nakonec i k výstavbě 
technické infrastruktury: „Naše technická díla 
nesou převážně znaky primitivního stadia průmy-
slové doby; vznikají často z nadhodnocení vlastní 
funkce a nadhodnocovací nové techniky, z jedno-
stranného ohledu k novému zásahu /55/.“

Aby mohl vzniknout kvalitní územní plán, je pro-
to podle Hrušky zapotřebí celého týmu odborníků, 
od architekta přes techniky, biology, geografy až 
k historikům a sociologům. Samotný architekt by 
pak měl stavět na odborných znalostech, měl by 
přispět uvědoměním si širších souvislostí, ale také 
výtvarným citem, tedy ohledem na estetické pů-
sobení navrhovaných staveb, měřítko, materiály, 
siluetu, dodržení stavebního řádu a regionální 

formy /56/. A dále: „Nejde tu jen o tzv. „vědeckou“ 
práci suše matematickou (addice studijních slo-
žek), ale je třeba veškerou práci podložit citem a 
smyslem pro prostředí a určitou láskou ke kraji, ve 
kterém má odborník plánovitě zasáhnout /57/.“

A ještě jeden citát, který po dobovém „odbarve-
ní“ a výměně několika slov lze použít i pro dnešní 
koncepci udržitelného plánování, jež chce stavět 
na místních iniciativách a na názorech místních 
obyvatel (např. MA21 /58/):

„Nejde dnes pochopitelně už o primitivní fázi 
křečovitého plánování, užívajícího násilných proti-
biologických a protisociálních forem (…), tato fáze 
je překonána fází moudré vyrovnanosti mezi vrch-
nostenským usměrňováním a biologickým vývo-
jem, jehož přirozené zájmy dnes uplatňuje „lidová“ 
iniciativa „zespodu“, kde tedy plánování je pružné 
a kde značný podíl na utváření plánovacích forem 
je přenecháván zdravým vitálním silám, jež dove-
dou překlenout leckterý omyl a vyrovnat tvrdosti, 
nesrovnalosti a neživotnost toliko vrchnostensky 
koncipovaných plánů /59/.“ 

odohráva ekonomický proces, a keď je scéna 
chybná, ovplyvňuje nepriaznivo i dej /50/.“

V závěrečném normalizačním období (1970
– 1988) se Emanuel Hruška zaměřuje především 
na organizační záležitosti, výuku, zahraniční kon-
takty a věnuje se spíše cestě, jak harmonicky spojit 
starou a novou architekturu. Propracované ekolo-
gické koncepty již v tomto období nenalezneme.

Krajina jako živý organismus
Ze zmíněného vyplývá, že Emanuel Hruška pro-

blém harmonizace přírodního prostředí s prostře-
dím kulturním řešil především v letech 1941 – 1948 
a později v šedesátých letech. Nejprve k prvnímu 
období. Člověk narušil harmonické vztahy v kraji-
ně – to je základní teze Emanuela Hrušky ve čty-
řicátých letech. Lidé tak ohrožují celek, jehož jsou 
součástí, krajinný organismus – pokud nebude 
v harmonické rovnováze, bude to mít fatální dů-
sledky i pro člověka.

Emanuel Hruška: 
Regulace řek a vodní 
kanály, 1942 – 1944 

Emanuel Hruška: 
Regulation of rivers and 
canals, 1942 – 1944

Emanuel Hruška: Ideální 
představa krajiny: úprava 

řeky Moravy
 u Přerova, 1942 – 1944

Emanuel Hruška: Ideal 
concept of landscape: 
regulation of the river 
Morava near Přerov, 

1942 – 1944

Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Krajina a její soudobá urbanizace. Praha, B. Pyšvejc 1946, s.98 Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Krajina a její soudobá urbanizace. Praha, B. Pyšvejc 1946, s. 18
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Přírodní prostředí jako formotvorný činitel 
Myšlenky respektující přírodní prostředí v šede-

sátých letech lze asi nejlépe sledovat v obsáhlé 
Hruškově knize Problémy súčasného urbanizmu 
(1966). Architekt se stále přidržuje funkcionalistic-
kého dělení sídel dle funkcí: bydlení, práce, do-
prava a rekreace. Rekreaci přitom raději označuje 
slovy kultivace a oddych. Spojením všech těchto 
funkcí vzniká pro Hrušku opět komplexní organis-
mus, ovšem s tím rozdílem, že funkce rekreační je 
ostatním nadřazena.

Hruška v šedesátých letech stále věří v zánik 
antagonismu město – vesnice a představuje vlast-
ní návrh tzv. organického regiónu, ve kterém bude 
strojírenský průmysl u hlavních dopravních tepen, 
podobně jako větší města, kdežto menší města 
budou dále v zemědělsky upravované krajině 
a nedaleko za nimi bude široká přírodní (rekreač-
ní) oblast. Pěknou ilustrací jsou Hruškovy úvahy 
o budoucnosti souměstí Banská Bystrica – Zvolen. 
Emanuel Hruška například věřil, že v postupně 
vznikajících městských (organických) regionech 
už nepůjde: „…ako v novom a vyššom urbanistic-
kom útvare o určovanie zastaviteľných plôch, ale 
skôr o vymedzenie prírodných, nezastaviteľných 
oddychových priestorov; veď v rapídne rastúcich 
mestách tiež rapídne klesá ich obývateľnosť; ex-
halácie, vysoká hluková hladina, nedostatok od-
dychových priestorov stupňujú hlad mestského 
obyvateľstva po prírode /60/.“

Oproti čtyřicátým a padesátým letům je 
Hruškův přístup k přírodnímu – rekreačnímu pro-
středí propracovanější. Zeleň (přírodní prostředí, 
příroda) nemá být pouhým doplňkem osídlení, 
estetickým, psychickým a hygienickým korekti-
vem, ale má mít základní skladebnou a formovou 
funkci. Výstavba by se tedy měla řídit v první řadě 
přírodním prostředím jako hlavním činitelem, který 
určuje formu i rozmístění sídel a dalších objektů 
v krajině. Podmínky pro rekreaci jsou pro Hrušku 
totiž zároveň základní matricí krajiny – pomůckou, 
jak plánovat krajinu. Rekreace může být: prázd-
ninová – od měst nejvzdálenější a člověkem nej-
méně ovlivněné přírodní plochy; víkendová – bližší 
přírodní prostředí určené pro rekreaci víkendovou; 
denní – městská zeleň vnitrobloková a izolační 
(tedy veřejná), která se má v pásech táhnout ven 
z města a má navazovat na zeleň víkendovou a ta 
zase na nejrozsáhlejší přírodní plochy /61/.

Emanuel Hruška: Návrh 
tzv. „organického 
regiónu“, 1966 

Emanuel Hruška: 
Proposal for the “organic 
region”, 1966

Emanuel Hruška: 
Vývoj krajiny směrem 

k rekultivaci, 1942 – 1944

Emanuel Hruška: 
Landscape development 

leading towards 
reclamation, 1942 – 1944

Emanuel Hruška: Scelování 
a dělení zemědělské 

půdy, 1942 – 1944

Emanuel Hruška: 
Consolidation and 

division of agricultural 
land, 1942 – 1944

Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Krajina a její soudobá urbanizace. Praha, B. Pyšvejc 1946, s. 13

Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Krajina a její soudobá urbanizace. Praha, B. Pyšvejc 1946, s. 13

Ochrana přírody je pro Hrušku samozřejmostí, 
nejvíce chráněné má být prostředí prázdninové re-
kreace, nejméně prostředí denní rekreace. Příroda 
se nemá chránit před člověkem, ani pouze pro člo-
věka (surovinové a energetické zdroje, rekreace, 
hygiena těla a ducha apod.), spíše jde o ochranu 
člověka prostřednictvím přírody /62/. Úkolem archi-
tekta – územního plánovače má být uspořádání 
širokých krajinných prostorů, ochrana a kultivace 
přírodního prostředí ve spolupráci s dalšími odbor-
níky, zejména biology. Architekt je pak pro Hrušku 

Zdroj Source: HRUŠKA, Emanuel: Problémy súčasného urbanizmu. 
Bratislava, SAV 1966, s. 301
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energií a obecně prostorem pro společenský 
a ekonomický rozvoj. Jindy vyzdvihoval ozdravný 
aspekt přírodního prostředí: příroda je ozdravnou 
oázou, kterou moderní člověk potřebuje k rege-
neraci, kultivaci a nabytí sil. Z ekosystémového 
hlediska pak vnímal krajinu i jako strukturovaný 
celek, který je z fyzikálně-biologických příčin nad-
řazen lidským dílům i samotnému člověku. Přesto 
byl jeho přístup z hloubi humánní. Ochrana příro-
dy a krajiny pro něj byla samozřejmostí, protože 
věděl, že ochranou přírody vlastně člověk chrání 
sám sebe. 

Emanuel Hruška proto není pouze jedním ze 
zakladatelů slovenské urbanistické školy, ale patří 
také mezi nejvýznamnější a nejdéle působící no-
sitele ekologických přístupů v česko-slovenském 
urbanismu a územním plánování. Obdivuhodné je 
především to, že mnohé jeho teoretické i praktické 
postřehy zůstávají dodnes aktuální a podnětné. 

Zpracováno v rámci grantového projek-
tu specifického výzkumu MUNI/A/0788/2011 
Environmentální aspekty životního způsobu III. 
řešeného na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity.
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ZÁVĚR

V architektu Hruškovi dozrál osobitý ekologický 
přístup k navrhování staveb i plánování prostoru 
někdy mezi lety 1942 a 1944, kdy jej nazval „biolo-
gickým universalismem“. Od padesátých let sice 
toto označení nepoužíval, přesto se základního 
principu „pracovat s ohledem ke krajině a jejím 
biologickým mechanismům“ držel po celý život. 
Od čtyřicátých let jeho přístup procházel změnami 
podle toho, na které aspekty krajiny se zaměřoval. 
Krajina pro něj byla opravdovým „živým organis-
mem“, se kterým je člověk spojen a kterého je 
neoddělitelnou součástí. Krajinu ale vnímal i jako 
domovinu, ve které se spojují hodnoty historicko-
-kulturní s přírodně-kulturními. Zároveň si uvědo-
moval, že přírodní prostředí je zdrojem surovin, 
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