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Inventura stavění dříve a dnes                        
 

Ing. arch. David Bureš 
Fakulta architektury VUT v Brně 

Abstrakt:  
Hledání paralel vývoje urbanistické strategie rozvoje a revitalizace centra města 

v uplynulých 100 letech. 
 

1      Vize pro město  
V úvodu bych rád zmínil citací z publikace Brno zítřka: „Bude však nutno trvati 

nyní ještě důsledněji než dosud na etapovém a soustavném zastavování celého 
městského území. Přitom je z důvodu hospodárnosti nezbytné, aby se systematicky 
přestavovali i staré čtvrti vnitřního města i jeho předměstí“ 47. Publikace z roku 1939 
se svým přehledným plánem možného rozvoje Brna a propracovanou administrativní 
a finanční přípravou výstavby logicky uzavírá dvacetiletou snahu politické 
reprezentace města o kontinuální a jasnou strategii pro Brno. Následných 50 let 
stagnace a nevyužití potenciálu politických změn v letech devadesátých nás dovádí 
k situaci dnes. Nejen nárůst obyvatel, ale právě politická změna, mohla být první 
rozbuškou pro vytyčení strategie rozvoje v dalším tisíciletí. Stejně tak, jako tomu bylo 
v letech dvacátých.  Plány pro revitalizaci a rozvoj výstavby v centru města se však 
přesunuly spíše do akademické roviny, nástroje pro reálný rozvoj výstavby 
a jednoznačná strategie chybí dodnes.  

2 Situace v 1. pol. 20. století 
První polovina 20. století je charakteristická prudkým růstem stavební aktivity. 

Rozmach podpořily především zákony na podporu stavebního ruchu z let 1921 
a 1927 48. Zatímco pro nově připojené městské části nebyl dostatek volných pozemků 
pro mohutný stavební boom problémem, historické jádro Brna se naopak potýkalo 
s jejich nedostatkem. Stavební aktivita v historickém jádru zpočátku probíhala bez 
jednotné urbanistické koncepce a soustředila se výhradně na parcely uvolněné 
dřívější asanací, popř. adaptací stávajících objektů. Tato situace však byla 
dlouhodobě neudržitelnou. Městská rada proto vypsala v roce 1924 ideovou soutěž 

                                                 
47 SPAZIER, Rudolf. Brno zítřka. ŠŇUPÁREK, Richard. OTOUPALÍK, Alois. PEŇÁZ, Josef. TUREČEK, 
Bohumil. Brno: Polygrafie, 1939. kapitola Stavební vývoj města, pozemková politika. str 90. 
48 Zdroj: SVOBODOVÁ, Šárka: Brněnský architektonický manuál. Brno: Dům umění. 2011. Online 
průvodce brněnskou architekturou. Dostupné na: http://www.bam.brno.cz/stezka/5-centrum. 
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na regulaci vnitřního Brna. Výsledky sice nepřinesly komplexní řešení (první ani 
druhé místo nebylo uděleno, pouze dva projekty byly oceněny třetí cenou49), ale 
poskytly důležité podněty pro další soutěže a budoucí rozvoj centra města. Bylo 
navrženo dokončení okružní třídy průrazem nové ulice ve skále pod Petrovem 
(dnešní jižní část ulice Husovy) a přeložení osobního železničního nádraží (dnešní 
Hlavní nádraží) jihovýchodním směrem, které by umožnilo rozšíření centra na jih 50. 
Nový zastavovací plán, autorů Bohuslava Fuchse a Jindřicha Kumpošta z roku 1938, 
představuje možnosti zástavby v centru města s podmínkou vyřešení přesunu 
nádraží. A to i po revizi podmínek výstavby a minimalizaci předpokladu po 
hospodářské krizi na počátku 30. let. 

  

 
Obr. 1:  Soutěžní návrh na Regulaci vnitřního Brna, celkový plán. Václav Roštlapil, 1924. Zdroj: Muzeum 
města Brna, e.č. 253.767.  

                                                 
49 Třetí cena byla udělena návrhu autorského týmu Aloise Kubička a Maxe Urbana a návrhu Vincence 
Baiera.  
50 Zdroj: SVOBODOVÁ, Šárka: Brněnský architektonický manuál. Brno: Dům umění. 2011. Online 
průvodce brněnskou architekturou. Dostupné na: http://www.bam.brno.cz/stezka/5-centrum. 
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3 Regulace „Vnitřního Brna“ v plánech Václava Roštlapila 
První soutěže na regulaci vnitřního Brna v roce 1924 se zúčastnil i čerstvý 

absolvent - architekt Václav Roštlapil (1901-1979)51. V jeho návrhu (obr. 1) zaujaly 
zajímavá řešení některých lokalit. Z Joštovy ulice vytvořil městskou třídu ukončenou 
na jedné straně barokním kostelem sv. Tomáše a na straně druhé novostavbou 
českého divadla. Pohledovou osu Rašínovy ulice uzavřel budovou Pantheonu 
(obr. 2), vytvořil tak protipól Německému domu na dnešním Moravském náměstí. 
Husovu ulici Roštlapil akcentuje stromořadími, když opticky protáhl alej až k obelisku 
v Denisových sadech. Jeho pozornost se ubírala směrem k dalšímu velkému tématu 
meziválečného období, kterým bylo rozšíření Nové radnice o úřední budovu podél 
ulice Husova. Do blízkého sousedství Šilingrova náměstí umístil odvážnou 
novostavbou hotelu (obr. 5). Za povšimnutí stojí i jedinečné řešení prostoru dnešního 
Malinovského náměstí (obr. 6). 

 

 
Obr. 2: Soutěžní návrh na Regulaci vnitřního Brna, Pantheon. Václav Roštlapil, 1924. Zdroj: Muzeum 
města Brna, e.č. 253.767, 242.848. 

 

4 Roštlapilův návrh jako paralela  
Aktuální studium Rozštlapilových konceptů pro dodnes uspokojivě nedořešené 

lokality naznačuje podobnost se situací, v jaké se střed Brna nacházel již před sto 
lety. Stavební aktivita v historickém jádru nemá jednoznačnou a silnou urbanistickou 
koncepci. Řeší se dílčí parcely bez hlubšího vztahu k celku. Úzkostlivě je posuzován 
každý stavební záměr v městské památkové rezervaci, podstatné pro strategii 

                                                 
51 Václav Roštlapil (1901-1979). Architekt, urbanista, grafik a publicista. Vystudoval České vysoké 
škole technické v Brně (1919-1924), od roku 1926 zde pracoval jako asistent prof. Krohy. Byl 
redaktorem časopisu Horizont. Působil v kancelářích architektů Víška a Kepky. Poválečná léta jsou 
spojena se Stavoprojektem (1951-1961; 1954-1956 hlavní architekt ateliéru Jiřího Krohy při 
Stavoprojektu). Zdroj:  VALDHANSOVÁ, Lucie: Brněnský architektonický manuál. Brno: Dům umění. 
2011. Online průvodce brněnskou architekturou. Dostupné na: http://www.bam.brno.cz/architekt/26-
vaclav-rostlapil 



62 
 

budoucího rozvoje centra uniká. Dochází ke kontroverzním zásahům, které mnohdy 
nenávratně kontaminují město. Bohužel zákony nakloněny stavění v centru měst, tak 
jako generace architektů počátku 20. století, nemáme. Chybí kontinuální vůle 
reprezentace města, i jakákoli vize. 

 

 

    
Obr. 3:  Modulový seminář: Inventura stavění v městské památkové rezervaci Brno, Koncertní sál. Karel 
Adamec, 2013. Zdroj: Archiv Ústavu navrhování III, FA VUT v Brně. 

 

 
Obr. 4 (vlevo): Soutěžní návrh na Regulaci vnitřního Brna, blok Běhounská – Jezuitská - Rooseveltova. 
Václav Roštlapil, 1924. Zdroj: Muzeum města Brna, e.č. 253.767. (vpravo): Modulový seminář: 
Inventura stavění v městské památkové rezervaci Brno, blok Běhounská – Jezuitská - Rooseveltova. 
Jana Podpleská, 2013. Zdroj: Archiv Ústavu navrhování III, FA VUT v Brně. 
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Obr. 5: Soutěžní návrh na Regulaci vnitřního Brna, Šilingrovo náměstí. Václav Roštlapil, 1924. Zdroj: 
Muzeum města Brna, e.č. 253.767, 242.843. 

 

    
Obr. 6:  Soutěžní návrh na Regulaci vnitřního Brna, Malinovského náměstí. Václav Roštlapil, 1924. 
Zdroj: Muzeum města Brna, e.č. 253.767, 242.833. 

5 Inventura stavění v městské památkové rezervaci  
Návrhy Václava Roštlapila sice v soutěži o podobu historického centra Brna 

nezvítězily, představily však otázky, na které dodnes hledáme odpovědi. Rozštlapil 
nerezignuje na rozvoj výstavby v centru, i když pozici nádraží zachovává v současné 
poloze.  

Je přínosem pro urbanistickou strategii města množství vypsaných soutěží bez 
další možnosti realizace, nebo stupňující se nemožnost dialogu politického 
i profesního? Stagnace vývoje centra města ve stínu neustálého očekávání náznaku 
jednoznačné urbanistické vize pro rozvoj celého Brna přetrvává. 

Bez jakékoli nostalgie a na základě aktuálních možností a potřeb proto řeší 
paralelu vize pro koncepci stavění v centru města studenti magisterského modulu 
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FA VUT v Brně. Náplní 4 semestrální práce s názvem „Inventura stavění v městské 
památkové rezervaci“ je ověření a analýza skrytých rezerv v dnešní městské 
struktuře. Náznak možností architektonických zásahů do historické struktury centra 
stejně jako odvaha konceptů Václava Roštlapila snad osloví nejen akademickou 
veřejnost. Právě akademická půda by měla přispět k otevření smysluplného dialogu 
na téma Vize rozvoje Brna a to dříve, než se metropole stane maloměstem. 

 

 
Obr. 7: Modulový seminář: Inventura stavění v městské památkové rezervaci Brno, Benešova třída. Jan 
Foltýnek, 2013. Zdroj: Archiv Ústavu navrhování III, FA VUT v Brně. 

 

 
Obr. 8: Ateliérový projekt, Edison Revisited. Ondřej Havlín, 2012. Zdroj: Archiv Ústavu navrhování III, 
FA VUT v Brně. 

 

 


