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Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.04.2022

Návrh na pojmenování - ul. Bohuslava Fuchse, ul. Georga Placzka
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - nákres

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Tereza Václavíková, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
navrhuje
pojmenovat dvě nové ulice Jižního centra: "Bohuslava Fuchse"
(var. "Fuchsova") a "Georga Placzka" (var. "Placzkova"), v
lokalitě dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMB schválit pojmenování dvou nových ulic Jižního centra:
"Bohuslava Fuchse" (var. "Fuchsova") a "Georga Placzka" (var.
"Placzkova"), v lokalitě dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
ZMČ
BS
je
předložen
návrh
na
pojmenování
dvou
nově
vznikajících ulic v Jižním centru jako ul. Bohuslava Fuchse
(var. Fuchsova) a ul. Georga Placzka (var. Placzkova) podle
dvou významných brněnských osobností. Navrhovatelem je Ing.
arch. Petr Bořecký, člen RMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj.
Přílohu č. 1 materiálu tvoří nákres předmětných ulic, přičemž
fialově je zaznačená ulice navrhovaná jako ul. Bohuslava
Fuchse (paralelní s ulicí Opuštěná) a zeleně ul. Georga
Placzka (kolmá k ulici Opuštěná).
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Bohuslav Fuchs (24.03.1895 - 18.09.1972) byl vynikající
architekt, urbanista, pedagog, výtvarník a je považován za
jednoho z nejvýznamnějších brněnských architektů. Byl čelným
představitelem českého funkcionalismu
tzv. brněnské
architektonické školy. Na oblast Jižního centra v minulosti
zpracovával
několik
návrhů,
které
založily
určitou
urbanistickou koncepci, jeho jméno je tak s touto lokalitou
neodmyslitelně spjato.
"Po
vzniku
Československa
proběhla
roku
1923
ideová
urbanistická soutěž, která ukázala nutnost řešení území v
okolí historického jádra města. V tehdejší soutěži bylo
uděleno pouze 3. místo, které náleželo autorům Maxi Urbanovi a
Aloisi Kubíčkovi. Ti jako první přišli s návrhem přesunu
osobního nádraží do polohy Dolního nádraží a vybudování nové
zástavby s bulvárem od nádražní budovy s pohledovou osou na
Petrov. Druhá soutěž vyhlášená roku 1926 přinesla návrh
Bohuslava Fuchse, Josefa Peňáze a Františka Sklenáře. Tito
autoři představili projekt nazvaný Tangenta I. Tento projekt
počítal s odsunutím nádraží o 600 metrů na jih a vybudování
nové čtvrti. Tato čtvrť uspořádaná do pravidelné pravoúhlé
mřížky měla být sídlem obchodů, veřejných a kulturních
institucí. Návrh počítá s výstavbou bulváru jako přirozeného
pokračování okružní třídy. Josef Peňáz ve své knize Budoucí
Brno také argumentuje, že přeložením nádraží se získají
pozemky o dvojnásobné hodnotě než jeho pouhou rekonstrukcí.
Jako další důvod nutnosti přesunu se uváděly také nevhodné
komunikační a zastavovací poměry. S odsunem nádraží počítaly
také projekty, které se umístily v dalších pořadích a podle
hodnocení poroty se tak ukázala nezbytnost jeho přesunu. Na
základě výsledků soutěže se snažilo ministerstvo železnic
jednat s městem o možnostech uspořádání nového nádraží. Byl
připraven
návrh
na
vybudování
nového
osobního
nádraží
severozápadně od Dolního nádraží, který se však nesetkal s
pochopením u odpovědných zástupců města.
V době ekonomické krize roku 1933 byla vypsána soutěž na
dopravně-komunikační plán. První cena opět nebyla udělena. Na
druhém místě se umístil návrh Bohuslava Fuchse, Františka
Sklenáře a Jindřicha Kumpošta. Projekt byl více propracovaný
než projekty předchozí a byl řešen nejen z hlediska
urbanistického, ale také z jiných hledisek. V rámci projektu
byly zvažovány také další varianty jako například rozšíření
současného nádraží nebo jeho odsun na místo dnešního Dolního
nádraží. Jednou z variant také byla možnost postavit nádraží s
osou proti Masarykově třídě. Autoři také vyčíslili nákladnost
jednotlivých projektů – nejdražší byla varianta nádraží v ose
proti Masarykově třídě, nejlevnější přesun na místo Dolního
nádraží. Podle výsledků poroty nebylo nádraží v současné
poloze udržitelné. Také během II. světové války probíhaly
úvahy o přestavbě uzlu. Zvažovalo se například vybudování
druhé budovy na opačné straně nádraží a její propojení se
stávající budovou tunelem s přenesením části místní dopravy k
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této nové budově. Jako nejlepší se však ukázala varianta
výstavby nového nádraží s osou proti Masarykově třídě, jak již
bylo navrženo v soutěži z roku 1933." (CICVÁRKOVÁ, 2005)
Georg Placzek (26.09.1905 - 9.10.1955)byl světově proslulým
teoretickým fyzikem a brněnským rodákem. Zabýval se fyzikou
atomového jádra a byl vyhledávaným spolupracovníkem a poradcem
významných vědců(W. Heisenberg, E. Fermi, N. Bohr, V.
Weisskopf, L. D. Landau, G. Gamow, R. Oppenheimer). Pocházel z
významné židovské rodiny. Vztah k vědě v něm vypěstoval jeho
dědeček Baruch Placzek, který byl moravským zemským rabínem a
také blízkým přítelem Johanna Gregora Mendela. V roce 1939
odešel Placzek do USA, kde se za války se podílel na
historickém projektu Manhattan. Placzek se taktéž výrazně
zasloužil o výzkum štěpení jádra pro mírové využití v
elektrárnách. Po válce se Placzek do vlasti již nevrátil a
pracoval jako vedoucí skupiny teoretických fyziků v Los
Alamos. Podle odborníků nebyl dosud význam Placzekova díla
doceněn.
Předložený návrh na pojmenování splňuje náležitosti dle Zásad
tvorby
uličního
názvosloví
a
označení
ulic,
veřejných
prostranství a číslování budov ve městě Brně stanovených
Statutárním městem Brnem.
Po projednání v
ZMČ BS bude návrh spolu s výsledkem
projednání zaslán k předložení Pracovní skupině pro názvosloví
města Brna (při Odboru vnitřních věcí MMB), přičemž rozhodnutí
o pojmenování ulice je v kompetenci zastupitelstva města Brna.
Stanoviska dotčených orgánu:


Rada městské části Brno-střed na své 157. schůzi, konané
dne 04.04.2022 projednala bod s následujícím výsledkem:

Usnesení RMČ/2022/157/58
RMČ BS na 157. schůzi, konané dne 04.04.2022,
navrhuje
pojmenovat dvě nové ulice Jižního centra: "Bohuslava Fuchse"
(var. "Fuchsova") a "Georga Placzka" (var. "Placzkova"), v
lokalitě dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s pojmenováním dvou nových ulic Jižního
centra: "Bohuslava Fuchse" (var. "Fuchsova") a "Georga
Placzka" (var. "Placzkova"), v lokalitě dle přílohy č. 1
tohoto materiálu, a
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ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Komárek
pro
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Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
omluven

Vrubel
pro
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