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Plan parcelacji kolonii, 1928



Architekci i budowniczowie

Kolonia Nowy Dom – początki



Budowa

Wystawa

Wystawa nie przyniosła oczekiwanego 
sukcesu komercyjnego ani frekwencyj-
nego, ponieważ nie odpowiadała tra-
dycyjnym wyobrażeniom potencjalnych 
klientów na temat mieszkania. Fiaska do-
pełniły wysokie ceny domów oraz fakt, że 
nie były one dokończone. Łączny koszt 
wybudowania kolonii wyniósł 2 680 084 
koron (319,80 koron za 1 m3). Místo jesz-
cze niedawno: Do niedawna uważano, że 
mniejsze lub większe przeróbki budowlane 

Budowę rozpoczęto w lutym 1928 r., a 2 
września tego samego roku wystawa Nowy 
Dom została otwarta. Była pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w międzywojennej 
Czechosłowacji i drugim w Europie.

Na charakterze kolonii zaważyły wymaga-
nia inwestorów – domy miały być niepod-
piwniczone, na słupach, z parterem gospo-
darczym, dwoma piętrami mieszkalnymi, 
płaskim dachem pełniącym funkcję tarasu, 
zabudowanymi meblami, znormalizowany-
mi oknami i drzwiami oraz wolnym rzutem. 
Rozplanowanie pomieszczeń pozostawiono 
architektom. Dzięki takiemu podejściu ko-
lonia stanowi spójną całość pod względem 

 Mimo to już w 1972 r. brneński historyk 
sztuki Zdeněk Kudělka, który jako jeden 
z pierwszych badaczy zajmował się ar-
chitekturą modernizmu, w jasny sposób 
sformułował znaczenie wystawy Nowy 
Dom dla czechosłowackiej architektury, 
pisząc: Kolonia Nowy Dom stała się mo-
numentalnym manifestem, dzięki które-
mu brneńska architektura spontanicznie 
identyfikowała się z nurtem funkcjona-
listycznym i konstruktywistycznym. Ten 

stylu i typologii. Oprócz domu z cegły 
projektu Jaroslava Syřiště wszystkie po-
zostałe budynki miały żelbetowy szkielet 
wypełniony bloczkami Isostone i płytami 
Calofrig. Celem było stworzenie ekono-
micznego domu zapewniającego komfort 
techniczny i higieniczny, przeznaczonego 
dla klasy średniej, który nadawałby się 
do „produkcji” seryjnej. Wyjątek stanowił 
dom Kroha, któremu bliżej było do willi. 
Większość architektów opierała się na 
wzorze stuttgarckim, który znalazł od-
zwierciedlenie również w katalogu wystawy 
przygotowanym przez Zdeňka Rossmanna 
i Bedřicha Václavka.

Działka
Miejsce pod budowę kolonii pod lasem 
Wilsona w brneńskiej dzielnicy Žabovře-
sky nie zostało wybrane przypadkowo. 
Od 1908 r. właścicielem działki był bu-
downiczy František Uherka, a stuttgarc-
kie osiedle Weissenhof prawdopodobnie 
zainspirowało go tego, w jaki sposób ją 
zużytkować. Idealna okazja nadarzyła się 
podczas Wystawy Kultury Współczesnej. 
W jej ramach, ale w przeciwieństwie do 
Stuttgartu bez żadnego wsparcia finan-
sowego ze strony związku twórczego czy 
też miasta, František Uherka (1880–1948) 
połączył swoje siły z Čeňkem Rullerem 
(1896–1956), aby wspólnie zrealizować 
budowę kolonii. Jesienią 1927 r. poprosili 

ośmiu architektów z Brna i jednego z Pragi 
(Josef Štěpánek) o przygotowanie pro-
jektów 16 domów jednorodzinnych w za-
budowie szeregowej lub wolnostojących 
w oparciu o plan zabudowy Bohuslava 
Fuchsa i Jaroslava Grunta.
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miały miejsce dopiero po II wojnie świato-
wej, jednak w rzeczywistości było inaczej. 
Trzy domy zostały radyklanie przebudo-
wane jeszcze przez samego Františka 
Uherkę w latach 1939–1942. Były to domy 
nr 1001 i 1002 (Foltýn i Putna) oraz 1011 
(lewy segment domu Štěpánka). W celu 
realizacji przedsięwzięcia połączył on 
swoje siły z budowniczym Hynkiem Smej-
kalem. Ich wspólne interesy zakończył 
dopiero długi spór prawny w 1945 r.

niezwykle istotny fakt, potwierdzający 
pierwszeństwo Brna w czechosłowackiej 
twórczości architektonicznej, był tym bar-
dziej znaczący, że miał w pewnym sensie 
programowy charakter. W 2020 r. kolonię 
Nowy Dom wzbogacono o stanowisko in-
formacyjne w stylu funkcjonalistycznym. 
Więcej informacji na temat kolonii znaj-
dziesz na stronie tic.je/kolonie.



TIC BRNO ←

GO TO BRNO.cz

Foto: archiwum rodzinne 
Jiříego Krohy, archiwum Muzeum 
Miasta Brna, Michal Růžička 
(TIC BRNO)

Tekst: Jindřich Chatrný,
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