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Architektonická soutěž na návrh nového domku Kolonie U Lomu
zpět
Rok: 1935
Architekt: Antonín Vítek
Architekt: Vladimír Karfík
Ve výstavbě domků se začala projevovat jistá jednotvárnost a také s postupem doby se objevily
nové požadavky na standard bydlení (např. garáže). A tak firma Baťa v roce 1935 vypsala soutěž na
nejvhodnější typ bydlení pro zaměstnance firmy. Šéfem firmy byl již J.A.Baťa, který měl více
pochopení pro velkorysejší návrhy. Projekt byl inzerován v mnoha světových architektonických
časopisech a sešlo se na 289 návrhů. V porotě zasedali významní architekti té doby – např. Pavel
Janák, Bohuslav Fuchs a František L. Gahura. Mezi porotci zasedl i slavný Le Corbusier, který navíc
mimo soutěž podai i svůj návrh, jenž se ovšem u Baťů neuplatnil a pro nákladnost nebyl ani vzorově
postaven.
1. cenu dostal projekt švédského architekta Svedlunga - jednopodlažní domek, obytný pokoj a
kuchyň v přízemí, v patře dvě ložnice a lázeň. Obytná plocha cca 50 m2. V suterénu jednodomku
byla umístěna garáž (obr. 1,2,3,17)
2. cena byla udělena návrhu dvojice Benš - Jech (A.Benš autor např. budovy pražských elektrických
podniků, nebo spoluautor legendární fontány pro EXPO 58 v Bruselu) - dvouetážový dvojdomek s
obytnou místností, kuchyní a lázní v přízemí a ložnicemi a WC v patře. Obytná plocha činila 42 m2 .
Jako materiálu bylo použito dusaného betonu o síle 20 cm. Domek je podsklepen. Tato metoda se
dále ve Zlíně nepoužívala. (Obr. 4,5,6)
3. cena připadla V. Karfíkovi za návrh jednodomku "Karfík" (viz. Karfíkova vila). Elegantní návrh
jednodomku - ložnicová část je lehce vyvýšená. Obytná plocha 70 m2. Domek je podsklepen s
garáží. Autor projektu v tomto domě bydlel až do roku 1945. (obr. 9)
4. cenu obdržel návrh místního architekta A. Vítka [1] - dvouetážový dvojdomek, v přízemí obytný
pokoj, pokoj pro služku, WC a spíž, garáže v suterénu. Obytná plocha 50 m2. Cihelné zdivo.
(obr.7,8,15,16)
Vítězné návrhy byly vzorově postaveny v kolonii u Lomu. Jako doplněk souboru byly postaveny 3
jednodomky s garáží a dva další typy domků od V. Karfíka.(obr 10,11,12,13,14).
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