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Monografie Nový dům Brno 1928, kterou zkraje 
roku vydalo Muzeum města Brna, je patrně 
prvním letošním počinem, jehož obsah mů-
žeme přímo vztáhnout ke stoletému výročí 
založení samostatného Československa, které si 
v tomto roce připomínáme. Soubor vzorových 
rodinných domů, které byly v roce 1928 posta-
veny na úpatí Wilsonova lesa v brněnské čtvrti 
Žabovřesky, totiž vznikl z iniciativy navazující 
na výstavbu nedalekého areálu výstaviště, kde 
se pod záštitou prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigua Masaryka odehrávala 
proslulá Výstava soudobé kultury,1 jejímž uspořá-
dáním chtěla mladá republika oslavit kulturní 
a ekonomické úspěchy, kterých mladý stát 
dosáhl během prvního desetiletí svého trvání.

Výstavba kolonie šestnácti funkciona-
listických vilek navržených devíti architekty 
vznikla z rozhodnutí brněnských stavitelů 
Františka Uherky a Čeňka Rullera, otce nedáv-
no zesnulého architekta Ivana Rullera, prezen-
tovat po vzoru německé organizace Deutscher 
Werkbund2 moderní typ bydlení za využití 
nových stavebních technologií a materiálů. 
Akce probíhala pod ideovou záštitou Svazu 
československého díla se záměrem představit 
nízkonákladový a zdravý typ současného rodin-
ného domu s moderním vnitřním vybavením. 

Přímou inspirací pro brněnský projekt bylo 
vzorové sídliště Weissenhof3 ve Stuttgartu, 
vybudované v roce 1927 pod vedením architek-
ta Ludwiga Miese van der Rohe, jež mělo zcela 
zásadní vliv na následný rozvoj internacionál-
ního stylu. 

Mezi lety 1927 a 1932 nakonec pod zášti-
tou Werkbundu vzniklo v Evropě celkem šest 
vzorových sídlišť. Kromě již zmíněných kolonií 
Weissenhof (1927) a Nový dům (1927 – 1928) se 
k formulaci odpovědi na otázku „jak moderně 
bydlet“ postupně připojila také města Vrati-
slav (1929), Curych (1931), Vídeň (1932) a Praha 
(1932). Přestože iniciátory projektů byly odlišné 
skupiny či jednotlivci a také podmínky jejich 
vzniku a způsob financování byly různé – 
kromě, s nadsázkou řečeno, typické ploché 
střechy –, zůstává společným jmenovate-
lem všech těchto sídlišť snaha o praktickou 
veřejnou prezentaci současného bydlení 
širokým vrstvám obyvatelstva prostřednictvím 
moderní, finančně i tvarově úsporné architek-
tury, vybavené účelným, často typizovaným 
nábytkem, která splňovala vzrůstající hygie-
nické požadavky i sociálně-estetická kritéria 
vrcholných představitelů moderny. 

Když se v roce 2016 stala Evropským hlav-
ním městem kultury polská Vratislav, využilo 
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této příležitosti místní muzeum architektury 
k uspořádání souborné výstavy věnované 
všem šesti vzorovým sídlištím Werkbundu,4 
jejíž obsah shrnuje (bohužel ne příliš zná-
má, ačkoli ve čtyřech jazykových mutacích 
vydaná) publikace5 s doprovodnými texty 
a fotodokumentací, jež poskytli historikové 
architektury z jednotlivých států. Část 
projektu týkající se brněnské kolonie Nový 
dům po odborné stránce zpracoval Jindřich 
Chatrný, vedoucí Oddělení dějin architektury 
Muzea města Brna, spoluautor objemné 
monografie Nový dům Brno 1928, jejímž před-
mětem je i tato recenze.

Úvodní studie ke knize Nový dům Brno 
1928, představující problematiku evropských 
výstav moderního bydlení na přelomu dvacá-
tých a třicátých let, jež se tematicky překrývá 
s výše zmíněným výstavním projektem, je 
posledním publikovaným textem brněnské-
ho historika architektury Jana Sedláka (1943 
– 2016), který se však jeho vydání již nedo-
žil. Nejen Brno tak přišlo o teoretika, jehož 
profesní záběr sahal od tvorby Jana Blažeje 
Santiniho Aichla po současnou architekturu, 
jehož těžiště však spočívalo především v období 
meziválečného funkcionalismu, kterému ve 
svých studiích zasvětil významnou část své 
akademické dráhy. Úkolem Sedlákových kolegů 
– Dagmar Černouškové, Jindřicha Chatrného 
a Pavla Borského – tak bylo navázat na již 
rozpracovaný text a takřka s pietou zakončit 
jeho dlouholetou publikační činnost. Výsledek 
je po formální i obsahové stránce symbiotický, 
a monografie věnovaná funkcionalistickému 
souboru rodinných domů v Sedlákově rodném 
městě se tak stává pomyslnou zlatou tečkou za 
jeho mnohaletým odborným působením.

Projekt na výstavbu kolonie rodinných 
domů, která by byla extenzí Výstavy soudobé kul-
tury, pro niž byl v Brně budován nový výstavní 
areál, jehož sebevědomá funkcionalistická 
podoba se jasně distancovala od doznívajícího 
historismu spojovaného s rakousko-uherskou 
monarchií, se začal rodit na podzim roku 1927. 
Stavitelé František Uherka a Čeněk Ruller 
(z nichž první jmenovaný poskytl pro sídliště 
své vlastní, díky vysoké hladině spodní vody 
těžko prodejné pozemky pod Wilsonovým 
lesem) oslovili devět architektů se zadáním 
na vyprojektování jednopatrových nepodskle-
pených rodinných domů s plochou střechou. 
Výsledkem šestiměsíčních stavebních pra-
cí bylo šestnáct řadových i volně stojících 
rodinných domů osmi brněnských (Bohuslav 

Fuchs, Jaroslav Grunt, Jiří Kroha, Hugo Foltýn, 
Miroslav Putna, Jan Víšek, Jaroslav Syřiště 
a Ernst Wiesner)6 a jednoho pražského (Josef 
Štěpánek) architekta. Investice developerské-
ho projektu byly kryty bankovním úvěrem 
s vidinou návratu vložených financí z prodeje 
nemovitostí. Tento předpoklad se však nikdy 
nenaplnil. Zájem veřejnosti v závěru konání 
výstavy, kdy byla kolonie slavnostně otevřena, 
byl spíše vlažný, oproti předpokladu „byly sta-
vebně dokončeny a částečně vybaveny pouze 
tři domy“ (s. 80) a projekt se i po letech ukázal 
jako prodělečný. 

Monografie věnovaná kolonii Nový dům 
představuje jak širší společenské podmínky její-
ho vzniku s odbočkou k Výstavě soudobé kultury, 
tak detailní informace o jednotlivých domech 
a ve formě medailonů i o jejich architektech. 
Zvláštní pozornost je věnována také použití 
nových materiálů a konstrukčních postupů, 
které byly během výstavby uplatněny. Jako čer-
vená nit se knihou vine téma kritických ohlasů 
projektu v dobovém tisku, kterému je věnována 
i samostatná – a přiznejme, že i mimořádně zá-
bavná – kapitola Mediální obraz (s. 108 – 145), 
díky níž dokážeme lépe pochopit nejen 
praktická úskalí spojená s realizací domů, ale 
i možný dopad této průkopnické iniciativy 
na další vývoj meziválečné architektury 
v Československu. Reprodukována je i společná 
anketa adresovaná zúčastněným architektům 
otištěná v původním Katalogu výstavy moder-
ního umění. Nový dům 19287 s modernistickou 
grafickou úpravou Zdeňka Rossmanna. Velkou 
devízou knihy je také bohatá obrazová příloha 
věnovaná nejen již zmíněným reflexím v tisku, 
ale také plánové dokumentaci a archivním 
fotografiím. 

Kniha byla vydána v česko-anglické 
jazykové mutaci, což je s ohledem na souvis-
lost s ostatními sídlišti Werkbundu a s tím 
spojeným zájmem mezinárodního publika 
zcela opodstatněné. Problém ovšem nastává, 
když se zájemce vydá kolonii Nový dům v Ža-
bovřeskách navštívit osobně – díky projektu 
Brněnských architektonických stezek a exis-
tenci Brněnského architektonického manuálu8 jsou 
dnes funkcionalistické stavby dobře zpropa-
govány – a na místě se dostaví rozčarování 
ze současného stavu dochovaných budov. 
V tomto případě raději doporučuji spojit 
procházku s prohlídkou nedaleké generálně 
rekonstruované Jurkovičovy vily,9 kterou si 
zde architekt zbudoval v roce 1906. Architekt 
Ivan Ruller degradaci developerského projektu 
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svého otce hořce komentuje v úvodu knihy: 
„(…) brněnská kolonie postupně chátrala 
a v mnoha případech zde došlo k neuváženým 
a necitlivým úpravám (…).“ (s. 12) Když v se-
dmdesátých letech prováděl kolonií architekta 
Oswalda Mathiase Ungerse, konstatoval: „Její 
podoba v té době byla ovšem tak tristní, že 
jsem se snad v životě více nestyděl – nejen 
za stav domů, ale i za celou naši společnost 
a její upadající úroveň.“ (s. 12) Také autoři 
publikace konstatují: „Celkový stav brněnské 
kolonie Nový dům lze ve srovnání s ostatními 
evropskými koloniemi hodnotit jako velmi 
skličující.“ (s. 156) Přestože je s ohledem na 
neutěšený stav budov snadné propadnout 
nostalgii a prezentovat obytný soubor pouze 
prostřednictvím (velmi působivé) historické 
dokumentace, autoři knihy se zcela správně 
rozhodli jít cestou autenticity a zařadili vedle 
dobových plánů a snímků i fotodokumentaci 
současného stavu domů, které bohužel i dnes 
dávají za pravdu Rullerovým více než čtyřicet 
let starým dojmům.

1 Výstava se odehrála v Brně ve dnech 
26. 5. – 14. 10. 1928. Parcelu pro výstav-
bu pavilonů získalo město v polovině 
20. let od moravského průmyslníka 
Viktora rytíře Bauera von Rohrfelden, 
který pozemky tzv. Bauerovy rampy 
zdědil po smrti svých rodičů. Na 
počátku roku 1919 se zde v prostoru 
klasicistního zámečku, který byl 
součástí areálu již nefunkčního cukro-
varu, usadil se svou rodinou a nechal 
jej modernizovat podle návrhu brněn-
ského rodáka architekta Adolfa Loose. 
Prodej pozemků však proběhl proti 
vůli majitele, který navíc výslednou 
částku vnímal jako značně podhod-
nocenou. Spor o Bauerovu rampu lze 
dnes proto chápat také jako vítězství 
československého nacionalismu 
nad německy mluvícím moravským 
živlem. Srov. BAUER, Viktor, 1929. 
Co jsem prožil u nás po převratu. Brno: 
vydáno vlastním nákladem.

2 Deutscher Werkbund neboli Svaz 
německého díla byl německou 
organizací, která od roku 1907 po 
vzoru britského hnutí Arts and Crafts 
usilovala o propojení architektů, 
designérů a průmyslových výrobců. 
Zakládajícími členy byli architekti 
Hermann Muthesius a Henry van 
de Velde. Hlavním cílem Svazu se 
stalo zkvalitnění masově vyráběných 
typizovaných produktů denní potřeby. 
K jeho nejvlivnějším počinům patří 
prosazení výstavby vzorového stutt-
gartského sídliště Weissenhof v roce 
1927, kde byly demonstrovány i plně 
vybavené interiéry.

3 Sídliště situované na vyvýšenině 
Weissenhof bylo postaveno jako 
experimentální obytný soubor, 

jenž byl součástí výstavy Wohnung 
věnované problematice moderního 
bydlení, kterou v roce 1927 uspořádal 
v německém Stuttgartu Svaz němec-
kého díla. Během pouhých dvaceti 
jedna týdnů zde bylo zbudováno třicet 
tři obytných budov (rodinné, řadové 
i bytové domy) čítajících šedesát tři 
ukázkových bytů. Do akce byli zapo-
jeni vynikající architekti své doby, 
mezi nimi například Peter Behrens, 
Le Corbusier a Pierre Jeanneret, Josef 
Frank, Walter Gropius, Ludwig Mies 
van der Rohe a další. Srov. FÜLSCHER, 
Christiane et al., 2016. Vzorové sídliště 
Weissenhof ve Stuttgartu (1927). In: 
Urbanik, J. (ed.). Droga ku nowoczes-
ności. Osiedla Werkbundu 1927 – 1932 
/ Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 
1927 – 1932 / A Way to the Modernity. 
The Werkbund Estates 1927 – 1932 / Der 
Weg zur Moderne. Werkbund-Siedlungen 
1927 – 1932. (kat. výst.). Wrocław: 
Muzeum Architektury ve Vratislavi, 
s. 42 – 81. 

4 Výstava: Cesta k modernitě. Sídliště 
Werkbundu 1927 – 1932,  
31. 3. – 5. 6. 2016, Muzeum Architektu-
ry ve Vratislavi.

5 Urbanik, J. (ed.), 2016.

6 Hugo Foltýn a Miroslav Putna byli 
stále ještě studenty v ateliéru Jiřího 
Krohy a pouze Ernst Wiesner zastupo-
val německy mluvící obyvatelstvo.

7 VÁCLAVEK, Bedřich a ROSSMANN, 
Zdeněk, 1928. Katalog výstavy moderního 
umění Nový dům 1928. Brno: vydáno 
nákladem Františka Uherky a Čeňka 
Rullera.

8 Projekt Brněnské architektonické 
stezky vznikl ve spolupráci statutární-
ho města Brna a Domu umění města 
Brna za finanční podpory Evropských 
fondů pro regionální rozvoj. Výsled-
kem je webová databáze Brněnský 
architektonický manuál. Průvodce archi-
tekturou 1918 – 1945 (dostupné z: http://
www.bam.brno.cz/), spuštěná v roce 
2011, která byla o rok později překlo-
pena do tištěné formy: HLAVÁČKOVÁ, 
Petra, SVOBODOVÁ, Šárka a VALD-
HANSOVÁ, Lucie, 2012. Brněnský archi-
tektonický manuál. Průvodce architekturou 
1918 – 1945. Brno: Dům umění města 
Brna. 368 s.

9 Jurkovičova vila, Moravská galerie 
v Brně. [cit. 6. 5. 2018]. Dostupné 
z: http://www.moravska-galerie.cz/
jurkovicova-vila.aspx.
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