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MAPA – SOUČASNÝ STAV

Plán parcelace výstavby
kolonie, 1928

Parcela
Místo pro stavbu kolonie Nový dům pod
Wilsonovým lesem v brněnské čtvrti
Žabovřesky nebylo vybráno náhodně. Tyto
pozemky již od roku 1908 vlastnil stavitel
František Uherka a sídliště Weissenhof ve
Stuttgartu jej zřejmě inspirovalo jak pozemky zhodnotit. Ideální příležitost k tomu
poskytla Výstava soudobé kultury. V jejím
rámci, avšak na rozdíl od Stuttgartu zcela bez finanční podpory Svazu či města,
se František Uherka (1880–1948) spojil s Čeňkem Rullerem (1896–1956), aby
realizovali výstavbu kolonie jako soukromí stavitelé. Na podzim 1927 vyzvali

Stavba
osm architektů z Brna a jednoho z Prahy
(Josef Štěpánek) k vypracování projektů šestnácti řadových nebo samostatně stojících rodinných domů podle
zastavovacího plánu Bohuslava Fuchse
a Jaroslava Grunta.

Stavba začala v únoru 1928 a 2. září téhož roku byla výstava Nový dům otevřena.
Byla první akcí svého druhu v meziválečném Československu a druhou v Evropě.
Charakter kolonie určily podmínky stavitelů, kteří požadovali nepodsklepené
domy na pilířích, hospodářské přízemí,
dvě obytná patra s rovnou střechou jako
terasou, vestavěný nábytek, normalizovaná okna a dveře a racionální půdorys.
Řešení dispozice zůstalo na architektech.
Tento postup napomohl značné stylové
a typologické jednotě souboru. Kromě

uskutečnily až v období po druhé světové válce. Nebylo tomu tak. Tři domy
radikálně přestavěl ještě sám František
Uherka v letech 1939–1942. Šlo o domy
čp. 1001 a 1002 (Foltýn a Putna) a čp.
1011 (levá část Štěpánkova dvojdomu).
František Uherka se pro tento účel spojil
se stavitelem Hynkem Smejkalem. Jejich
společné podnikání však skončilo dlouhým právním sporem až v roce 1945.

Přesto již v roce 1970 jasně formuloval
význam výstavy Nový dům pro československou architekturu brněnský historik
umění Zdeněk Kudělka, který se jako jeden z prvních badatelů věnoval moderní
architektuře, když napsal: Kolonie Nový
dům se stala monumentálním manifestem,
jímž se brněnská architektura spontánně
hlásila k funkcionalistickému a konstruktivistickému proudu. Tato neobyčejně
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cihlového domu od Jaroslava Syřiště měly
objekty nosnou železobetonovou kostru
s tvárnicovým výplňovým zdivem (tvárnice Isostone a desky Calofrig). Cílem byl
úsporný typ domu s technickým a hygienickým komfortem, určený pro střední
sociální vrstvy, který by se eventuálně dal
„vyrábět“ i sériově. Výjimku tvořil Krohův
dům blížící se vile. Většina architektů vycházela ze stuttgartského vzoru, který se
promítl i do výstavního katalogu, připraveného Zdeňkem Rossmannem a Bedřichem
Václavkem.

Výstava

Návštěvnost výstavy nesplnila očekávání a ani kýžený komerční úspěch, neboť
nesplňovala tradiční představy o bydlení potencionálních klientů. Neúspěch
dovršily vysoké ceny domů a jejich stavební nedokončenost. Celkový náklad
na stavbu kolonie dosahoval 2 680 084
korun (náklad na 1 m 3 zástavby byl
319,80 Kč). Do nedávna se předpokládalo, že menší či větší úpravy domů se
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významná skutečnost, stvrzující Brnu prvenství v československé architektonické
tvorbě, byla o to závažnější, že měla jakýsi
programatický charakter.
Kolonii Nový dům od roku 2020 doplňuje
infostánek ve funkcionalistickém stylu.
Podrobnějš informace o Kolonii naleznete
na webu tic.je/kolonie.
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