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BOHUSLAV FUCHS V ROCE 1968 
PŘI PRÁCI NA PROJEKTU SÍDLIŠTĚ 
JABLOŇOVÁ

BOHUSLAV FUCHS IN 1968 
WORKING ON THE JABLOŇOVÁ 
HOUSING ESTATE PROJECT 

Zdroj Source: FUCHS, Bohuslav 
a SEITLOVÁ, Pavla, 2012. Orbis pictus 
Bohuslava Fuchse. Brno: Muzeum města 
Brna, obr. 120
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Bohuslav Fuchs (1895 – 1972) has been recognized as one of the 
main representatives of early modern architecture and urban 
planning in Czechoslovakia. Tourists from around the world 
travel to admire his buildings from the 1920s and 1930s. Many 
articles, books, exhibitions, conferences, and documentary films 
have focused on him and his work. Nonetheless, Fuchs’s legacy 
has yet to be explored in full.

Fuchs was a man of many professions and interests. He 
was not only an architect, but also an urban planner, an educa-
tor, an organizer, a designer, a graphic artist, and a researcher. 
In this article, I deal with the following two professions of 
Fuchs’s career: urban planner and researcher. I mostly skip over 
Fuchs’s activities from the 1920s through the 1940s, which have 
been relatively well studied, and examine in more depth his 
lesser-known work from the 1960s.

Fuchs’s Urbanism and Regional Planning
The beginnings of Bohuslav Fuchs’s interest in urbanism and 
spatial planning in general date back to the 1920s. His best-
known work from this period is a regulatory plan for the city of 
Brno titled Tangenta. The main objects of this study included 
the establishment of a new “southern urban centre” in Brno with 
a new railway station, urban greenery, and the city’s natural sur-
roundings (all of which are still topical issues). As one of the first 
planners in Czechoslovakia, Fuchs realized that the city cannot 
be planned in isolation; its hinterlands, its surroundings, and its 
natural environment all need to be taken into account as well. 
Fuchs’s 1935 study “Cesta k hospodářské obrodě ČSR [A Path to 
the Economic Rebirth of Czechoslovakia]” thus became the foun-
dation for future regional studies dealing with Moravia. 

From the end of World War II until 1958, Fuchs focused on 
teaching and organizational activities at the Faculty of Architec-
ture, Brno University of Technology. He also worked on urban 
plans for historic towns and considered the potential for broader 
physical-environmental, landscape, and regional planning. 

It is clear from Fuchs’s writings from the 1950s and 1960s 
that he was dissatisfied with the approaches to spatial plan-
ning defined in both the first and second “Town and Country 
Planning Acts” of 1949 and 1958, as well as their application in 
practice, finding insufficient emphasis on the “urban”, “regional” 
and “landscape” aspects of planning. As a result, he preferred 
the term regional planning (also occasionally using the term 
landscape planning), which he understood to represent a truly 
comprehensive approach to planning the physical environment, 
unlike town and country planning which was overly pragmatic 
and economically focused.

When Fuchs began working full-time at the State Institute 
for Reconstructing Historic Towns and Buildings (SÚRPMO), he 

also began to develop further his urban and regional planning 
ideas (both as theoretical writings and as practical urban renew-
al and regeneration studies). In the same year, a new conceptual 
approach to heritage preservation was formalized at the state 
level, thanks to the first Heritage Preservation Act of 1958 and, 
in part, the Town and Country Planning Act of 1958 mentioned 
above. This new conceptual approach was reflected in a shift 
from the protection and conservation of historic buildings, 
districts, and larger urban units to “urbanist planning” which 
dealt with “the functioning of the entire urban organism” and 
in certain ways overlapped with landscape planning. Thus, 
heritage preservation became more of an “urbanist discipline”. It 
was thanks to this approach and the new legislative framework 
that specialists at the SÚRPMO could produce what was perhaps 
the largest quantity of urban planning documents at any time in 
Czechoslovakia’s history.

In the more liberal 1960s, Fuchs was able to participate in 
several open urban planning competitions. His submissions in 
these competitions reflect his focus on issues related to environ-
mental protection and the forming of the physical environment. 
In particular, they demonstrate Fuchs’s careful consideration of 
the natural environment and natural elements and his interest 
in historically valuable areas. 

International Inspiration
Bohuslav Fuchs was well versed in foreign approaches, theo-
ries, and practices from both the East and the West. His most 
significant sources of inspiration were Le Corbusier, Walter 
Gropius, and the Congrès internationaux d’architecture moderne 
(CIAM) whose activities culminated in the Athens Charter of 
1933. Additionally, Fuchs was influenced by the more conserv-
ative landscape and regional planning of the first third of the 
twentieth century (the American, English, and German schools). 
In the early 1930s, inspiration came also from Nikolay Milyutin 
and his linear city concept of 1930. Further, Fuchs drew on the 
ideas of inter-war and post-war Polish urban planning (e.g., Szy-
mon Syrkus and Jan Olaf Chmielewski). In the 1950s and 1960s, 
new impulses came from Soviet urban planning, congresses of 
the International Union of Architects (UIA), Rudolf Hillebre-
cht’s approach to regional planning as applied in Hannover, and 
Scandinavian urban and regional planning. 

Fuchs continued to study Le Corbusier’s post-war urban 
planning work in the 1950s and 1960s, and he was especially 
inspired by Le Corbusier’s growing emphasis on respecting the 
landscape, developing well-thought-out transportation systems, 
and focusing on the human scale. For example, Fuchs drew in-
spiration from Le Corbusier’s 7Vs road system from 1946 – 1952. 

Nové zónování Bohuslava Fuchse 
Bohuslav Fuchs's “New Zoning”
Jan Dostalík
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We can clearly discern the influence of the concept of 
neighbourhood units in Fuchs’s work from the 1940s onwards. 
Although the roots of this idea can be traced back to the late 
nineteenth century, it was fully formulated by Clarence Perry 
in the 1920s. In the 1940s this concept was promoted by Eliel 
Saarinen (organic decentralization) and Walter Gropius (organic 
neighbourhood planning). In the 1960s, the neighbourhood unit 
was one of the fundamental building blocks of urban planning 
theory and practice in both the West and the East. Whereas 
theoreticians had in mind a modern urban landscape in which 
planning units would be close in size to small towns, in practice 
this concept was applied to build technocratic and infrastruc-
ture-heavy housing estates. Fuchs objected to such short-sighted 
technocratic planning. 

New Zoning
In 1962 Bohuslav Fuchs completed his first manuscript on new 
zoning, “Zónování jako základ organizace městského sídla a živo-
ta” [Zoning as the Basis for Organizing Urban Settlement and 
Life]. These ideas were further elaborated and published in 1967 
in the study Nové zónování: urbanistická tvorba životního prostředí 
z hlediska sídelního a krajinného [New Zoning: Creating the Physical 
Environment through Urban Planning from the Perspectives of 
Settlements and the Landscape]. In this work, Fuchs draws on 
the ideas of functionalist zoning but fully reconfigures them. 
Therefore, he refers to his approach as “new zoning” and, to 
highlight the shift in ideas, he also refers to it as “anti-zoning”. 
Further, this new zoning was informed by Fuchs’s belief that 
cultural heritage does not just comprise historic buildings and 
towns, but also includes landscapes. Thus, Fuchs emphasized 
the importance of landscape, greenery, the natural environment, 
and natural elements. Landscape and urban-greenery planning 
were supposed to be one of the main compositional principles of 
towns and cities. 

Fuchs did not consider the zone to be a monofunctional 
area. In contrast, he saw it as an area that includes all of the 

basic functions of a settlement. As he saw it, the regional town 
(or rather the urban region) should be organized not by applying 
functional zoning but by creating relatively independent units, 
or zones, each with its own centre. Unlike foreign approaches, 
Fuchs’s concept was focused more on the historic and natural 
heritage. The international concept of neighbourhood units 
was mainly a theoretical tool most easily applied to greenfield 
pieces of land. However, applying it in existing built-up areas 
was much more complicated, and it was this problem that 
Fuchs attempted to address. Consequently, his approach to 
planning did not focus on quantifying the urban environment, 
for example, by focusing on population figures and the number 
of schools. Instead, he sought functioning (i.e., living) places, or 
those that could once again function if they were restored based 
on historical records. He examined commuter links between 
units because he believed that it was more important to know 
how many people spend their time in the city than to know how 
many people the city was planned for or how many people live 
there officially.

As an urbanist and a researcher, Fuchs believed in modern 
urban analysis and planning, in order, and in sanitation. He be-
lieved in a new, better society in the future and in the power of 
the professional intellect. He was not, however, an avant-garde 
firebrand who condemned tradition. For him, the creative values 
of planned areas and the social and aesthetic effects of both the 
built and natural environment were most important. Believing 
in the power of emotion, Fuchs saw cultural and natural herit-
age not just as a matter of rational use (recreation and tourism, 
source of raw materials and energy, economic opportunity), but 
also as the bearer a profound moral value and aesthetic quality. 
In this, Fuchs can be viewed as a Romantic modernist. As a lead-
ing figure in modernism and in cultural and natural heritage 
protection, Fuchs and his approach remarkably exemplify some 
of the paradoxes of the modern era which were prevalent in 
planning.

Úvod
Architekt Bohuslav Fuchs je uznáván jako jeden z hlavních představitelů počátků moderní architek-
tury a urbanismu v Československu. Patří mezi nejvýznamnější české architekty, je nejznámějším 
brněnským architektem, na jeho stavby z dvacátých a třicátých let 20. století se jezdí dívat turisté 
z celého světa. Byly o něm napsány články i knihy, proběhlo několik výstav i konferencí a byly nato-
čeny televizní dokumenty. Přesto jeho odkaz ještě zdaleka není vyčerpán.

Bohuslav Fuchs byl člověkem mnoha profesí a zájmů. Byl architektem, urbanistou, pedago-
gem, organizátorem, designérem, grafikem i výzkumníkem. V textu je většina ponechána stranou 
a detailnější pozornost je věnována Bohuslavu Fuchsovi jako urbanistovi a výzkumníkovi, tedy 
profesím, u kterých stále existuje badatelský dluh. Text cílí konkrétněji na málo reflektované 
období šedesátých let a nechává stranou ještě poměrně dobře prozkoumané období dvacátých až 
čtyřicátých let 20. století.1 Pozdnímu urbanismu Bohuslava Fuchse se intenzivněji věnoval snad 
pouze Josef Němec – z pozice Fuchsova kolegy a žáka.2 Toto období je přitom překvapivě podnětné 
i pro současné plánování měst.

Omezený prostor neumožňuje představit vyčerpávající studii o urbanismu a regionálním plá-
nování Bohuslava Fuchse. Text je proto jen připomenutím některých známých skutečností a před-
stavením několika nově objevených souvislostí a témat hodných dalšího zkoumání. Patří mezi 
ně například přírodní prostředí a krajina v díle Bohuslava Fuchse (jak v konceptu nového zónování, 
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REGULAČNÍ PLÁN MĚSTA BRNA 
Z ROKU 1928, TZV. TANGENTA

THE REGULATORY PLAN OF THE 
CITY OF BRNO FROM 1928, KNOWN 
AS TANGENTA

Zdroj Source: FUCHS, Bohuslav a kol. 
Regulační plán města Brna (1928). 
Magistrát města Brna. Z historie 
územního plánování [online].  
[cit. 15. 11. 2018] Dostupné z: https://
www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-
mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/
odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/
dokumenty/upp/z-historie-uzemniho-
planovani-2/
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tak i v konkrétních urbanistických studiích, např. Jabloňová v Brně), dále vymezování Bohuslava 
Fuchse vůči dobovému pojetí územního plánování nebo souvislosti a srovnání Fuchsova konceptu 
s přístupy v zahraničí.

Vývoj Fuchsova urbanismu a regionálního plánování 
Prvorepublikový urbanismus a první regionální plány (1923 – 1945) 
Počátky Fuchsova zájmu o urbanismus a širší problematiku plánování prostředí můžeme nalézt 
již ve dvacátých letech 20. století. Bylo to právě jeho zaměstnání na brněnském stavebním úřadě 
(1923 – 1929), kde se setkal s každodenními otázkami plánování a provozu města. Nejznámější z té 
doby je regulační plán města Brna s názvem Tangenta (obrázek na straně 77), který Bohuslav Fuchs 
vypracoval s Josefem Peňázem a Františkem Sklenářem pro anonymní soutěž (1926 – 1928). Mezi 
hlavní témata studie patřily oblast nového jižního centra města s novým železničním nádražím 
nebo městská zeleň a přírodní zázemí města.3

Bohuslav Fuchs si postupně jako jeden z prvních v Československu uvědomoval, že nelze plá-
novat město samo o sobě, ale je potřeba zohledňovat i jeho zázemí, okolí, přírodní prostředí. To se 
prohloubilo a zvýraznilo s hospodářskou krizí na začátku třicátých let. Potřebu širších regionálních 
plánů, které zahrnují i ekonomické a další aspekty, formuloval Bohuslav Fuchs v roce 1933, kdy zpra-
coval (společně s Jindřichem Kumpoštem, Františkem Sklenářem a dalšími) Soutěžní návrh na dopravně 
komunikační plán a náměty k hospodářskému plánu pro zájmovou oblast Velkého Brna. Na tuto práci navázala 
studie Cesta k hospodářské obrodě ČSR,4 která položila základy pro další moravské územní a regionální 
studie. Metodicky i tematicky na ně navázaly studie brněnských výzkumných ústavů, jako byly Zem-
ský studijní a plánovací ústav moravskoslezský či Výzkumný ústav výstavby a architektury.5

Za druhé světové války nebylo mnoho příležitostí k projektování staveb, natožpak k jejich reali-
zaci. Bohuslav Fuchs proto (podobně jako jiní architekti, inženýři i biologové) promýšlel zejména 
možnosti širšího plánování prostředí, tehdy ještě nazývané krajinné či regionální plánování.6 V roce 
1942 například apeloval na uměřený přístup při plánování měst i technické infrastruktury, přístup, 
který bude ohleduplný k přírodnímu prostředí a krajině.7

Poválečný výzkum a sbližování s památkovou péčí (1945 – 1958) 
V roce 1945 byl v Brně založen (především zásluhou Bohuslava Fuchse a Jindřicha Kumpošta) 
Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský, jehož cílem byla soustavná příprava nových 
metod urbanistického, krajinářského, hospodářského i dopravního plánování. Ústav se zaměřil 
na plánování širšího prostoru a na spolupráci se zahraničím (velice úspěšná byla např. účast na 
kongresu CIAM v Bridgwateru v roce 1947). Pro ústav pracovala skupina odborníků, které můžeme 
považovat za otce českého územního i krajinného plánování: mimo zmíněného Bohuslava Fuchse 
a Jindřicha Kumpošta také Emanuel Hruška či Josef Karel Říha. S nimi spolupracovali také sociolo-
gové, zemědělští, stavební a vodohospodářští inženýři či biologové.8

Od konce války až do roku 1958 se Bohuslav Fuchs věnoval výuce a organizačním záležitostem 
plynoucím z postu děkana FAST, který zastával celkem osm let. Od roku 1954 řešil urbanistické 
koncepce historických sídel (např. asanační plány historických center měst Krnova, Kroměříže, 
Mikulova, Znojma a Brna). K tomu dále promýšlel možnosti plánování širšího prostředí, krajiny, 
regionu s ohledem na klimatické, geologické i biologické podmínky.9

Z textů Bohuslava Fuchse z padesátých i šedesátých let lze usuzovat, že nebyl spokojen s po-
jetím územního plánování, tak jak jej definovaly první a druhý zákon o územním plánování10 a ná-
sledná praxe. Územní plánování chápal jako málo „urbanistické“, zároveň i jako málo „regionální“ 
a „krajinné“. Při svých úvahách o budoucnosti plánování proto raději používal označení regionální 
plánování (výjimečně také krajinné plánování), které chápal na rozdíl od územního či tzv. rajónového 
plánování jako opravdu komplexní plánování prostředí, které není úzce pragmaticky a ekonomicky 
zaměřené.11

Revize funkcionalistického urbanismu (1958 – 1972)
Když Bohuslav Fuchs nastoupil v roce 1958 na plný úvazek do SÚRPMO, dále rozvíjel své urbanis-
tické a regionalistické úvahy (od ryze teoretických až po praktické asanační a regenerační studie). 
V témže roce byla formalizována nová koncepce památkové péče. Umožnil to první zákon o památkové 
péči12 a podpořil také zmíněný nový zákon o územním plánování ze stejného roku (konkrétně se 
jednalo například o směrné územní plány a rajónové studie).13
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Tato nová koncepce odrážela změnu přístupu z ochrany a konzervování historických sta-
veb, čtvrtí a větších celků v „urbanistické plánování“, které řešilo „fungování celoměstského organismu“ 
s přesahy do krajiny. Památková péče se tak stala více „urbanistickou disciplínou“.14 Právě díky tomuto 
přístupu a podpoře v právních předpisech mohla v SÚRPMO vzniknout možná největší produkce 
urbanistických plánů v tehdejším Československu.15

V SÚRPMO vznikla během let řada metodických doporučení pro regeneraci historických 
měst.16 Vzpomínal na ně i bývalý ředitel brněnské pobočky Josef Němec. Připomeňme alespoň 
některé: 

• uplatnění multidisciplinárního přístupu k regeneračnímu procesu včetně rozvíjení 
speciálních profesí;

• určení nepřekročitelných limitů využitelnosti území; 
• analýza hodnot a ochrana kultivované krajiny;
• stanovení územní ochrany historického základu; 
• humanizace vnitřních dopravních funkcí včetně pěších zón, obsluhy apod.; 

NEREALIZOVANÝ SOUTĚŽNÍ 
MODEL SÍDLIŠTĚ V BRNĚ-
BOHUNICÍCH, 1968

AN UNREALIZED MODEL OF THE 
BRNO-BOHUNICE HOUSING ESTATE 
SUBMITTED FOR A COMPETITION, 
1968

Zdroj Source: CRHONEK, Iloš, 1995. 
Architekt Bohuslav Fuchs: celoživotní 
dílo. Brno: Petrov, s. 180

ČÁSTEČNĚ REALIZOVANÝ MODEL 
SÍDLIŠTĚ JABLOŇOVÁ, BRNO-
MEDLÁNKY, 1969

PARTLY REALIZED MODEL OF THE 
JABLOŇOVÁ HOUSING ESTATE, 
BRNO-MEDLÁNKY, 1969

Zdroj Source: CRHONEK, Iloš, 1995. 
Architekt Bohuslav Fuchs: celoživotní 
dílo. Brno: Petrov, s. 182
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• kategorizace i obnova veřejných prostorů včetně historických zahrad, parků 
a krajinných úprav; 

• stabilizace obchodního parteru a další občanské vybavenosti; 
• ochrana a obnova funkce bydlení; 
• předurčení regulačních podmínek pro dostavby a novostavby; 
• systematické vyhledávání a prezentace skrytých a zapomínaných hodnot či 

specifik řešeného území.17

Na tato doporučení Bohuslav Fuchs od konce padesátých let navazoval a dále je i rozvíjel. 
Snažil se ale promýšlet i vyšší konceptuální úroveň, kterou nazval novým zónováním. Tento koncept 
měl totiž zahrnovat celý region, celou krajinu, ne pouze v SÚRPMO často řešená centra měst. Cílem 
Bohuslava Fuchse bylo začlenit památkovou péči i ochranu přírody a krajiny do širšího plánování 
prostředí, tedy do regionálního plánování.

Ve svobodnějších šedesátých letech18 se mohl Bohuslav Fuchs účastnit několika otevřených 
urbanistických soutěží. Mimo dodnes oceňovaných19 soutěžních návrhů na architektonicko-ur-
banistické řešení okolí Národního divadla v Praze20 vypracoval architekt v šedesátých letech se 
svým synem Kamilem také tři pozoruhodné studie nových urbanistických celků. V nich se odráží 

ROSTOUCÍ POČET PODLAŽÍ NA 
SÍDLIŠTI JABLOŇOVÁ, BRNO-
MEDLÁNKY

THE GROWING NUMBER OF FLOORS 
AT THE JABLOŇOVÁ HOUSING 
ESTATE, BRNO-MEDLÁNKY

Foto Photo: Jan Dostalík, 2018

TYPICKÁ ULICE V SÍDLIŠTI 
JABLOŇOVÁ, BRNO-MEDLÁNKY. 
NALEVO OD SILNICE JE ZADNÍ 
STRANA DOMŮ S MÍSTEM NA 
PARKOVÁNÍ A CHODNÍK, NA PRAVÉ 
STRANĚ JE SVAH SE VZROSTLÝMI 
STROMY, TRÁVNÍK A SKRYTÁ 
DRUHÁ LINIE DOMŮ S BALKONY.

A TYPICAL STREET IN THE 
JABLOŇOVÁ HOUSING ESTATE, 
BRNO-MEDLÁNKY. TO THE LEFT 
OF THE STREET IS THE BACK SIDE 
OF THE BUILDINGS WITH PARKING 
SPACES AND A PAVEMENT; ON 
THE RIGHT IS AN EMBANKMENT 
WITH MATURE TREES, GRASS, 
AND A HIDDEN SECOND ROW OF 
BUILDINGS WITH BALCONIES. 

Foto Photo: Jan Dostalík, 2018
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intenzivnější zájem o otázky tvorby a ochrany životního prostředí, což se projevovalo především 
v promyšlené práci s přírodním prostředím a přírodními prvky. První dva soutěžní projekty – sídliš-
tě v Brně-Bohunicích (obrázek na straně 79) a sídliště Jižní Svahy ve Zlíně – nebyly realizovány, třetí 
projekt – sídliště Jabloňová pro brněnské Medlánky (obrázek na straně 79) – byl realizován zčásti. 
Základem urbanistického konceptu posledně jmenovaného byla modifikace struktury zástavby 
podle terénu. Domy nejníže na svahu jsou nejnižší, výše položené domy mají více podlaží (obrázek 
na straně 80). Klíčová byla orientace domů na jih, resp. jihovýchod. Mezi podélnými bloky domů 
dodnes nejsou pouze vozovka, chodník a trávník, ale také široký prostor pro zeleň, díky kterému má 
lokalita osvěžující charakter lesního parku. Po téměř padesáti letech od dostavby zde rostou vysoké 
borovice, smrky, javory a břízy (obrázek na straně 80).21 

Zahraniční inspirace
Bohuslav Fuchs se dobře orientoval v zahraničních přístupech, teoriích i praxi – jak na Západě, tak 
i na Východě. Dobře známé jsou klíčové inspirace ve dvacátých letech. Zejména hlavním řečníkem 
moderní architektury a urbanismu Le Corbusierem, ředitelem Bauhausu Walterem Gropiem a sku-
pinou architektů účastnících se tzv. Mezinárodních kongresů moderní architektury (CIAM) s vyvr-
cholením v tzv. Athénské chartě z roku 1933.22 Bohuslava Fuchse ale ovlivnilo také konzervativnější 
krajinářské a regionální plánování první třetiny 20. století (americká, anglická i německá škola). Na 
začátku třicátých let se přidává inspirace Nikolajem A. Miljutinem a jeho konceptem pásového města 
z roku 1930.23

Podnětný byl i polský meziválečný i poválečný urbanismus (např. Szymon Syrkus a Jan Olaf 
Chmielewski), v padesátých a šedesátých letech se přidává sovětský urbanismus (např. kniha 
Planirovka i zastrojka gorodov z roku 1956), kongresy Mezinárodní unie architektů (UIA), regionální 
plánování Hannoveru v pojetí Rudolfa Hillebrechta nebo skandinávský lesní urbanismus, například 
známá sídliště Vällingby u Stockholmu a Tapiola u Helsinek. 

V padesátých a šedesátých letech Bohuslav Fuchs stále sledoval Le Corbusierovu poválečnou 
urbanistickou práci i to, jak postupně kladl stále větší důraz na respektování krajinného útvaru, 
promyšlený dopravní systém a lidské měřítko. Bohuslav Fuchs se například nechal inspirovat Le 
Corbusierovým pravidlem sedmi cest (či jinak systémem 7Vs) z let 1946 – 1952.24 Tento koncept zahrno-
val několik druhů dopravních komunikací (od dálkových rychlodráh až po pěší stezky) a prosazoval 
oddělení pěší a automobilové dopravy. Pravidlo pak mělo výrazný vliv na samotnou formu plánů 
města a můžeme jej zařadit do starého organického přístupu, který připodobňuje město k živému 
organismu, resp. lidskému tělu: dopravní infrastruktura (systém 7Vs) jako cévní systém, městské 
centrum jako srdce, různé formy zeleně jako plíce, kulturní a vzdělávací instituce jako intelektuální 
centrum atd. (viz projekt Čandígarhu).

Pro pochopení Fuchsova nového zónování i tehdejšího urbanismu vůbec je klíčové pochopení 
konceptu neighbourhood units. Již od čtyřicátých let je v práci Bohuslava Fuchse zřetelný vliv tohoto 
konceptu, u nás známého jako tzv. koncept obytného okrsku (příp. sousedské jednotky, mikrorajónu). 
Kořeny sahají sice až do konce 19. století, ale první, kdo s konkrétně formulovaným konceptem při-
šel, byl Američan Clarence Perry ve dvacátých letech 20. století. Ve čtyřicátých letech tento koncept 
rozšířili například Eliel Saarinen (organický urbanismus) nebo Walter Gropius (organické obytné okrsky). 
V šedesátých letech byl tento koncept jedním ze základních nástrojů urbanistické teorie i praxe na 
Západě i na Východě. 

Obytný okrsek měla být část města s vlastním společenským těžištěm (zejména školami, úřa-
dy, obchody a dalším vybavením) a s plochami pro každodenní rekreaci.25 Okrsek měl být základní 
sousedskou obytnou jednotkou, kde měl probíhat čilý sousedský život. Hlavní doprava měla být 
vedena po obvodu okrsku, uvnitř okrsku měla být doprava uklidněna. Alespoň 10 % okrsku mělo být 
věnováno parkům a otevřenému prostoru.26 Walter Gropius pak ve čtyřicátých letech dodal, že sou-
sedské jednotky by měly mít organický charakter. Měly by tedy působit co nejpřirozeněji, harmoni-
zovat přírodní a kulturní prostředí, respektovat lidské měřítko, ale i regionální souvislosti.27

Západní teoretici konceptu neighbourhood unit mluvili o jednotce čítající 5 000 – 9 000 obyvatel, 
v praxi československého sídlištního urbanismu se ale někdy dosahovalo i počtu 20 000 obyvatel 
v jednom okrsku. A tak zatímco teoretici mysleli na moderní městskou krajinu, kde budou jednotky 
blízké malým městům, v praxi často docházelo k výstavbě technokratických a na infrastrukturu 
zaměřených sídlištních čtvrtí.28 Právě proti krátkozrakému technokratickému plánování se stavěl 
i Bohuslav Fuchs.
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Nové zónování
První rukopis věnující se konceptu nového zónování Bohuslav Fuchs dokončil v roce 1962 pod názvem 
Zónování jako základ organizace městského sídla a života29 (obrázky na straně 82). Ovšem práce na novém 
přístupu k plánování prostředí sahají až k polovině padesátých let. Josef Němec vzpomínal, že už 
v roce 1957 přednesl Fuchs první teze nového zónování.30 Na konceptu tedy pracoval přibližně deset 
let, nejintenzivněji však v nesnadných letech 1957 – 1963, kdy byl pod velkým tlakem kvůli tzv. tříd-
ním prověrkám. Po amnestii v roce 1963 pak původní rukopis doplnil a v roce 1965 konečně vznikl 
finální rukopis studie Nové zónování: urbanistická tvorba životního prostředí z hlediska sídelního a krajin-
ného (vydáno roku 1967). Studie je rozdělena na tři základní části: krátkou úvodní, která připomíná 
historické kontexty; teoretickou část, v níž autor představuje své pojetí zón; a praktickou část, 
která na příkladu Brna testuje možné využití nového pojetí zónování. Knihu obohatili předmluvou 
Otakar Nový a doslovem Jiří Kroha. 

ORGANICKY ZÓNOVANÉ MĚSTO 
BRNO (VÝKRES). PŘEHLED 
ZÁKLADNÍCH ZÓN ZVEŘEJNĚNÝCH 
V ROCE 1962 VE STUDII ZÓNOVÁNÍ 
JAKO ZÁKLAD ORGANIZACE 
MĚSTSKÉHO SÍDLA A ŽIVOTA – 
TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ORGANIC ZONING OF THE CITY OF 
BRNO (DRAWING). AN OVERVIEW 
OF THE BASIC ZONES PUBLISHED IN 
THE 1962 STUDY ZÓNOVÁNÍ JAKO 
ZÁKLAD ORGANIZACE MĚSTSKÉHO 
SÍDLA A ŽIVOTA – TVORBA 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ [ZONING AS 
THE BASIS FOR THE ORGANIZATION 
OF THE URBAN SETTLEMENT 
AND LIFE: THE CREATION OF THE 
PHYSICAL ENVIRONMENT]

Zdroj Source: FUCHS, Bohuslav, 1967. 
Nové zónování: urbanistická tvorba 
životního prostředí z hlediska sídelního 
a krajinného. Praha: Academia, s. 64

ORGANICKY ZÓNOVANÉ MĚSTO 
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ZÁKLADNÍCH ZÓN ZVEŘEJNĚNÝCH 
V ROCE 1962 VE STUDII ZÓNOVÁNÍ 
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BRNO (LEGEND). AN OVERVIEW OF 
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THE 1962 STUDY ZÓNOVÁNÍ JAKO 
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OF THE URBAN SETTLEMENT 
AND LIFE: THE CREATION OF THE 
PHYSICAL ENVIRONMENT]

Zdroj Source: FUCHS, Bohuslav, 1967. 
Nové zónování: urbanistická tvorba 
životního prostředí z hlediska sídelního 
a krajinného. Praha: Academia, s. 65
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Městská krajina
Bohuslav Fuchs vyšel z funkcionalistického zónovacího plánování, ale zcela jej přetvořil. I proto 
zvolil označení nové zónování a k podtržení změny volil i název antizónování. Dalším východiskem 
bylo přesvědčení, že kulturní dědictví nezahrnuje pouze historické stavby a historická města, ale 
také krajinu. Proto ve svém konceptu tolik zdůrazňoval význam krajiny, zeleně, přírodního prostředí 
a přírodních prvků. 

„Krajina představuje hlavní součást našeho životního prostředí; je s ní potřebné zacházet šetrně, nerušit 
její charakteristické rysy a zvláštnosti. Je-li možné, doplňovat vhodně zeleň, chránit staré porosty, 
zakládat nové úpravy nejen z hledisek ekonomických, ale také uměleckých. Krajina představuje důležité 
kulturní dědictví.“31

Bohuslav Fuchs dále tvrdil, že je nutné:
„[…] prolnutí městského útvaru útvarem krajinným a vytvoření nové městské krajiny, která v místech 
městských sídelních útvarů dostává charakter průmyslové krajiny, v opačném případě získává charakter 
krajiny zemědělské. […] Všechny problémy kulturně-stavebně-historické ochrany sídla se tak rozšiřují 
o ochranu krajinného a přírodního obrazu.“32

Bohuslav Fuchs se totiž stavěl proti přílišné koncentraci i dekoncentraci měst. Věřil sice, že urba-
nizace směřuje ke konurbaci (souměstí), ta by ale neměla být chaotická a měl by ji usměrňovat 
kvalitní regionální plán.33 K tomu by se měly připojit krajinné plánování a plánování městské 
zeleně, které měly být jedněmi z hlavních kompozičních principů města. Plán zeleně (resp. konkrétní 
systém městské zeleně) měl být proto komponován současně s vytvářením městských zón a dopravní-
ho skeletu.34

Zóna
Základem zónovacího procesu měl být podle Fuchse kvalitní rozbor území. Analýza historických 
sídel městských i venkovských měla být doplněna rozborem urbanistickým, regionálním a krajinář-
ským a podložena průzkumy klimatickými, vodohospodářskými, geologickými a pedologickými.35 
Nové zónování bylo totiž určeno pro již existující města, cílem byly především přestavba a lepší 
provoz stávajících sídel, ne teoretický koncept modelovaný pro „zelenou louku“.

Zónu Bohuslav Fuchs již nechápal jako území jedné funkce, ale naopak jako území, v němž 
jsou obsaženy všechny základní funkce sídla. Regionální město (neboli městský region) by mělo být 
organizováno nikoli podle funkčního zónování, ale vytvořením autonomních celků, které by tvořily 
relativně samostatné jednotky – zóny – s vlastním centrem (obrázek na straně 84). Centry nových 
zón ve stávající zástavbě měla být historická jádra menších obcí ležících kolem regionálního měs-
ta.36 Zóna se tak stává základním urbanistickým útvarem, má být „organickým urbanistickým prvkem“.37

Zóny od sebe dělí komunikační síť, základní městský skelet (viz Le Corbusier a pravidlo sedmi 
cest). Nové zóny ale přesahují přes tento rastr, a proto nemůže vzniknout přílišná osamocenost jed-
notek. Například hranice obytných oblastí nejsou striktní, ale překrývají se s jinými zónami. Fuchs 
se důkladněji věnoval také problematice pěší dopravy uvnitř zóny, zejména uvnitř centrálních zón 
(obrázek na straně 84). Oddělení pěší dopravy a autodopravy podporoval, ale realisticky dodával, že 
nemůže být definitivní. Tím se vymezoval proti příliš sevřeným a nemoderním sídlům.38 Zároveň 
ale kritizoval nekontrolované šíření měst do krajiny a varoval před přílišným technicismem 
dopravního plánování: „Sebedokonalejší plánování dopravy nemá omezovat urbanisticko-výtvarné záměry 
navrhovatele města…“39

Fuchsova zóna je tedy jinak nazvaný okrsek, jednotka, unit. Jeho koncept byl ale oproti za-
hraničním pokusům zaměřen více na problematiku historického a přírodního dědictví. Zahraniční 
neighbourhood units byly především teoretickým nástrojem, který se nejjednodušeji uplatňoval na 
zelené louce. Použití konceptu ve stávající zástavbě bylo mnohem složitější a právě s tím se snažil 
vypořádat Bohuslav Fuchs. Nesnažil se tedy naplnit kvantifikující kritéria, jako byly počet obyvatel, 
počet škol atd. Spíše se snažil najít místa, která buď fungují (žijí), nebo by mohla opět fungovat (žít) 
při obnově prostředí na základě historických zpráv. Věnoval se dojížďce do vybraných jednotek, 
protože je důležitější vědět, kolik lidí se ve městě pohybuje, než pro kolik je plánováno nebo kolik 
má ve městě trvalé bydliště.40

Ještě dvanáct let po vydání studie Nové zónování psal Ivo Hlobil41 o nadějích, které vkládal do 
tohoto konceptu:
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„Pracovní tempo dnešního člověka můžeme udržet tím, že po práci mu nabídneme místa klidu, místa kul-
turní potěchy, místa pro osobní záliby. Symbióza historického města a historických sídel v rámci nového 
zónování s přírodními plochami a s novými plochami výrobními, dopravními, obytnými a rekreačními by 
nám mohla dát obraz nového města, kde má historické město trvalé místo.“42

Nejednoznačný odkaz 
Dílo Bohuslava Fuchse je většinou vysoce ceněno a oslavováno, přesto není jeho odkaz jednoznač-
ný. Modernistická estetika není dodnes všeobecně přijímána a především mezi historiky a památ-
káři zaznívají stále kritické hlasy. Například Martin Horáček upozornil na to, že modernisté (včetně 
Bohuslava Fuchse) chtěli ve druhé polovině 20. století chránit „staré“ (např. historická centra měst, 
náměstí, stavební objekty) zejména v objemu nebo funkci.43 Pro toto pojetí je typický pohled z výš-
ky, vybrané kompoziční principy (např. kontrast, dominanty, rytmus), ochrana pouze vybraných 
stavebních exemplářů, dostavby i novostavby se provádějí „v soudobém architektonickém názoru“.44 
Modernistické pojetí ale bylo mnohdy vzdálené každodennímu chování a vnímání uživatelů měst. 
Často nebyly zohledňovány návaznost a propojení starého a nového, detaily, textura, barvy či 
materiály.45

Byla to právě tzv. urbanistická koncepce ochrany městských památkových rezervací, která upřednostňovala 
roli urbanismu, resp. územního plánování na úkor esteticky pojímané památkové péče. V SÚRPMO 
se tento přístup intenzivně rozvíjel zejména po roce 1964. Architekti a urbanisté apelovali na vědec-
ké vyhodnocování a kategorizaci historické zástavby a prosazovali názor, že regeneraci městských 
rezervací je třeba chápat v kontextu celého města. Součástí těchto regenerací tak měly být i rázné 
asanace nevyužité staré zástavby, která měla být nahrazena novou. Architekti a urbanisté tak chtěli 
zajistit obnovu fungování centra a jeho integraci do nového socialistického města.46 Tento tvůrčí pří-
stup k ochraně historických sídel či kreativní urbanismus47 tak dnes může budit i negativní konotace.48

Bohuslav Fuchs jako „rozpolcený“ milovník starého i nového se neustále snažil vyrovnávat 
obě polohy. Proto například tvrdil, že architekt urbanista má chránit historické město „před dopravní 
dravostí a bludy povrchních ekonomů“, nesmí ale podlehnout pohodlnému staromilství a vyhnout se 
moderní tvorbě. „Dějiny učí, že jen nejprůbojnější umělci tvořili vývoj.“49 Bohuslav Fuchs zůstal až do své 
smrti především moderním architektem a urbanistou s pevnou vírou v možnosti vědy a techniky. 
Ty zajistí kvalitní plánování prostředí, kterému architekt dodá také uměleckou hodnotu. Zastánci 
emotivněji, duchovněji, případně tradicionalisticky pojaté architektury a urbanismu proto s Fuch-
sovým přístupem často nemohou souhlasit.

Výtkou také zůstává odtrženost od praxe a ostatních oborů. Ačkoli Fuchs často mluvil a psal 
o ochraně krajiny a regionálním plánování, jeho koncept byl v jádru urbanistický, zaměřený spíše 
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životního prostředí z hlediska sídelního 
a krajinného. Praha: Academia, s. 34



85A&U 1 – 2 / 2019

na město a jeho zázemí, ne na celou krajinu a region. Konkrétní propojení například s ochranou 
přírody, ochranou zemědělské půdy nebo územněplánovací praxí koncept neřešil a zůstalo jen 
u stručných zmínek.50 S tím souvisí asi nejdůležitější výtka, kterou je „nepřesvědčivé teoretizování.“51 To 
je letitý problém urbanistických teorií (a většiny strategických koncepcí), které mají k praxi často 
velmi daleko. Podle konceptu nového zónování se s přestavbou měst nikdy nezačalo. 

Organické plánování prostředí
Označením nové zónování se Fuchs hrdě hlásil k funkcionalistickému pojmu zóna. Ve skutečnosti 
se ale stavěl spíše proti němu, což sám občas vyjadřoval i pojmem antizónování.52 Jak bylo uvedeno 
dříve, reálně se jednalo spíše o okrsek či jednotku. Vhodnější by bylo pojmenování, které by lépe 
odráželo náplň konceptu.53 Podobně je tomu s hledáním správného přívlastku pro Fuchsův přístup 
v urbanismu a regionálním plánování. Například syn Bohuslava Fuchse Kamil Fuchs označil jejich 
společný přístup při projektování sídliště v Bohunicích (1968) za biologický urbanismus.54 Iloš Crho-
nek dodal, že „Fuchsovo urbanistické zónování má biologickou podstatu“.55 Použití přívlastku biologický 
je asi nadnesené. Botanici, ekologové či krajináři by zřejmě nesouhlasili. Spíše se jednalo o snahu 
o komplexní přístup. Ten řeší řadu kontextů a souvislostí včetně přírodních podmínek a přírodních 
prvků, které jsou pro umísťování staveb a pro následné každodenní užívání zcela zásadní. Proto 
může být již zmíněný kreativní urbanismus také synonymem pro urbanismus komplexní, kontextuální, 
případně organický. Ostatně jako organický urbanismus charakterizoval dílo Bohuslava Fuchse i Otakar 
Nový v předmluvě k samotné studii Nové zónování.56

Kořeny přístupu Bohuslava Fuchse je třeba hledat v době první republiky. Tehdy se probouzela 
modernita, která prostupovala měnící se společnost a projevovala se velmi intenzivně v architek-
tuře, urbanismu a postupně i v širším plánování prostředí. Modernita bývá často zjednodušeně 
chápána jako racionální projekt, který si ve své krátkozrakosti nevšímá širších a spletitějších 
souvislostí (především ekologických a společenských). V posledních letech se ale tento pohled mění 
a ukazuje se, že například environmentální témata byla velice často integrální součástí modernistic-
kých úvah.57 Při uvažování o plánování prostředí se bere v úvahu i širší kontext (přírodní i kulturní 
prostředí, technické, ekonomické a sociální souvislosti) a apeluje se na dlouhodobé perspektivy, 
dopady, výsledky.

V šedesátých letech se architekti i urbanisté v určitém slova smyslu vrátili k prvorepublikové-
mu modernismu, Bohuslav Fuchs nebyl výjimkou. Lze to sledovat například i u používání slov. Již 
od dvacátých let se používala pro tento „kontextuální přístup“ různá označení, například hospodárný, 
kultivovaný, harmonický, biologický. Snad nejčastějším ale bylo až do začátku šedesátých let adjektivum 
organický.58 Připomeňme, že ještě v novém zákoně o územním plánování z roku 1958 stálo:

„Územní plánování je soustavnou činností, která v souladu s úkoly a záměry národohospodářského 
plánování a na základě průzkumů přírodních, demografických, kulturních, ekonomických a technických 
podmínek řeší uspořádání daného území tak, aby byl vytvořen organický a dalšího rozvoje schopný 
celek, zabezpečen vzájemný soulad všech územních prvků a společenských zájmů, a tím i předpoklady 
pro harmonické uspokojování požadavků obyvatel na práci, bydlení, kulturu a zotavení.“59

Především starší autoři (včetně Bohuslava Fuchse) používali označení „organický“ často až do 
začátku sedmdesátých let. Přívlastek „organický“ vnímali jako odraz něčeho přirozeného. Inspirací 
byly organické procesy v přírodě (množení a růst buněk), někteří autoři nacházeli paralely i ve fyzi-
ce (pulzující energie, chování kapek vody) a v chemii (funkční shlukování molekul).60 Tento přístup 
je i dnes velmi živý a potom, co prošel obohacením o systémový přístup, kybernetiku a fraktálovou 
matematiku, si drží stále silné postavení v současné vědě o městech.61

Bohuslav Fuchs a současnost
Přes naznačené kritické body je Fuchsovo dílo podnětné pro městskou správu, urbanismus i územní 
plánování dodnes. Kvalitní plánování prostředí by se opravdu mělo snažit zohlednit a sladit mnoho 
různých odborných disciplín, kontextů, perspektiv a zájmů. A právě takové sladění bylo velkým 
cílem Bohuslava Fuchse. 

Dodnes nenaplněné zůstávají Fuchsovy naděje vkládané do plánování pěší dopravy, která je 
jedním z klíčových bodů nového zónování.62 Zóna ve městě má být totiž spoludefinována právě ideální 
docházkovou vzdáleností mezi pracovištěm, bydlištěm, službami a zelení. V oblasti pěší dopravy 
stále zůstávají velké rezervy, například uvádění generelů pěší dopravy do praxe bývá mnohdy jen 
dílčí. S tím souvisí i nedostatečná realizace „města krátkých vzdáleností“, přetrvávají problémy 
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s využitím stavebních proluk, málo kontrolovaným rozšiřováním monofunkčních suburbií, které 
přispívají k problémům s automobilismem nebo finančně náročnou obslužností těchto území.

Bohuslav Fuchs také tvrdil, že regionální rekreace není zdravá a je potřeba podporovat snahy 
vytvořit prostředí pro každodenní i víkendovou rekreaci přímo ve městech. Tím se má omezit vyjíž-
dění rekreantů za město na tehdy hygienicky nevyhovující chaty a chalupy, ozdraví se tak krajina 
a vůbec se zjednoduší rekreace uspěchaného obyvatelstva.63 Docílit by se toho mělo především větší 
variabilitou bytového fondu a dostatkem zeleně ve městech.64 V tomto ohledu se sice situace mění 
k lepšímu, přesto rekreační a turistická exploatace přírodního prostředí stále trvá. Klíčové nyní 
budou snahy měst adaptovat se na změny klimatu a jejich schopnost odpovědět na otázky typu: Jak 
udržet obyvatele ve městech při vysokých letních teplotách? Jak udržet vodu ve městech? Jak využít 
nevyužívané a zapomenuté pozemky?

Architekt často vyzýval k vytvoření krajinných plánů, plánů zeleně či systému městské zeleně.65 Málo 
z těchto doporučení nalezlo uplatnění v praxi. Máme sice v územním plánování krajinářský ÚSES, 
ale stále se vedou neukončené debaty například o tzv. zelené infrastruktuře66 nebo postavení krajiny 
v územním plánování.67 Diskuze o vymezení krajinného plánování v samostatné legislativě (podobně, 
jako je tomu v Německu) jsou už zřejmě uzavřené.

Aktuální výzvou zůstává také Fuchsovo zamyšlení nad konceptem inženýrských sítí, které 
by se podle autora měly zjednodušit a zhospodárnit. Platné zůstávají i Fuchsova výzva o zapojení 
společenských věd do urbanismu a regionálního plánování (sociologie na prvním místě)68 nebo 
podpora lokálního zásobování potravinami ze soukromých zahrádek.69 Posledně jmenovaná výzva 
sice může znít úsměvně, ale téma potravinové bezpečnosti včetně možností samozásobitelství se 
stává velkým mezinárodním tématem.70

Urbanista a výzkumník Bohuslav Fuchs věřil v moderní analýzu a plánování měst, řád a hy-
gienu, věřil v budoucí novou lepší společnost a sílu intelektu odborníků. Na druhou stranu nebyl 
avantgardním buřičem a odsuzovatelem tradice. Důležité pro něj byly výtvarné hodnoty plánova-
ného díla, jemné sociální a estetické působení jak stavěného, tak i přírodního prostředí. Věřil v sílu 
emotivnosti a citu. Kulturní a přírodní dědictví pro něj nebylo jen otázkou racionálního uvažování 
(např. rekreace obyvatelstva, ekonomické výnosy turismu, zdroje surovin a energie, závislost sídel 
na přírodním zázemí), ale také hlubokou morální hodnotou a estetickou kvalitou. Bohuslava Fuchse 
tak můžeme vnímat jako stále aktuálního romantického modernistu. Jako čelný představitel moder-
nismu i snah o ochranu kulturního a přírodního prostředí je pozoruhodným příkladem některých 
paradoxů moderní doby, které se tak výrazně projevují v plánování prostředí.
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