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Obr. 1 Arnoldova vila, vstupní průčelí, 2021 / Arnold Villa, front 
 facade, 2021 

DOKUMENTACE A KONZERVACE DEKORATIVNÍCH PRVKŮ 
ARNOLDOVY VILY V PRŮBĚHU  JEJÍ REKONSTRUKCE

Iveta Černá1 ● Pavel Jirásek2 

1 Muzeum města Brna
2 Culture Tech s. r. o.

Rekonstrukce Arnoldovy vily, již finančně podpořilo Statutární město Brno 
a grant EHP, byla zahájena v roce 2021. Projekt s názvem „Centrum dia-
logu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ zahrnuje opravu stavební 
substance domu, jeho využití a zpřístupnění veřejnosti. 
Úvodní bourací a vyklízecí práce související s odborným odstrojením 
stavby odhalily řadu nových nálezových situací, které mohou posílit sou-
časnou úroveň poznání o historii objektu.
Po vytěžení a vyhodnocení historické sutě, zejména ze stropních zásypů 
byla nalezena celá řada umělecko-historických fragmentů demonstrují-
cích stavební vývoj, a to zejména z doby výstavby (1862) a následných 
úprav na počátku 20. století. Jsou to například tiskoviny, štukové dekory, 
břidlicové střešní tašky, ručně malované papírové tapety etc.
K prvkům dochovaných in situ patří litinové radiátory s bohatým seces-
ním dekorem, umyvadla s keramickými stojkami, obklady a dlažby RAKO 
v několika vzorech, řemeslnické značky, pískovcové šambrány a suprafe-
nestry, dokladující složitou následnost stavebních vrstev a zrcadlící spo-
lečenské dějinné souvislosti 
Klíčová slova: Arnoldova vila, grant EHP, rekonstrukce, dokumentace, 
evidence, prezentace, historické fragmenty, konzervace, publicita

DOCUMENTATION OF DECORATIVE ELEMENTS OF THE ARNOLD 
VILLA DURING ITS RECONSTRUCTION The reconstruction 
of the Arnold Villa, financially supported by the Statutory City of Brno 
and an EEA grant, started in 2021. The project entitled "Centre of 
Dialogue – Rescue and Rehabilitation of Arnold Villa" includes the 
repair of the house, its consequent use and accessibility to the public.
The initial demolition and clearing works related to professional 
dismantling of the building have revealed a number of new findings 
that may enhance the current level of knowledge about the history 
of the building.
Following the exploration and evaluation of historic debris, particularly 
the material from the ceiling backfills, a number of art-historical 
fragments were found demonstrating the development in building, 
particularly during the period of construction of the villa (1862) and 
subsequent modifications at the beginning of the 20th century. These 
include, for example, prints, stucco decorations, slate roof tiles, hand-
painted paper wallpaper etc.
The items preserved in situ include cast-iron radiators with rich Art 
Nouveau decoration, washbasins with ceramic stands, RAKO wall 
and floor tiles in several patterns, craftsman's marks, sandstone 
chambranles and suprafenestra (decorations above the windows), 
documenting the complex succession of building layers and reflecting 
the social and historical context.
Key words: Arnold Villa, EEA grant, reconstruction, documentation, 
registration, presentation, historical fragments, conservation, publicity

(iveta.cerna@tugendhat.eu)

Obyvatelé a návštěvníci města Brna se brzy dočkají dalšího zpřístup-
něného reprezentanta vilové architektury, který našemu městu dává 
punkt výjimečnosti. Po vilách Tugendhat, Löw Beer, Stiassni a Jurkovi-
čově k nim přibude i vila Arnoldova. Stane se tak zejména díky podpoře 
Statutárního města Brna (90 mil. Kč) a grantu EHP (38,5 mil. Kč), kam 
přispívá Norsko, Lichtenštejnsko a Island. 
Stavba Arnoldovy vily úzce souvisí s novou urbanizací města Brna 
po vzniku okružní třídy a následného stavebního boomu „dlouhého 
století“, zejména od 60. let 19. století.
Vznik nového rezidenčního bydlení, nedaleko od centra, ale již 
za historickou stopou hradebního okruhu, se týkal několika městských 
částí. Černopolský Belveder byl rozložen na svažitém terénu nad Lužá-
neckým parkem a porostlý kultivovanou zelení. Nechyběly i ovocné 
sady a vinice v rýsující se v cestní parkové síti. 
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Luxusní výhled na historický horizont střešní krajiny, s dominantami 
kostelních věží a siluetou hradu Špilberk, podnítil nový typ staveb, 
původně letních bytů, které se záhy změnily ve velmi dobrou adresu 
s celoročním pobytem.
Josef Arnold, německý stavitel a kameník, později majitel stavební 
firmy, cihelny, kamenolomu a specializovaných řemeslných dílen, 
stál u zrodu brněnské okružní třídy společně s architektem Heinri-
chem Ferstlem a v průběhu 19. století postavil celou řadu významných 
brněnských staveb (například Biskupský chlapecký seminář, Kounicův 
palác, Palác Bochnerů ze Stražiska, Schoellerův palác etc).1 
Vlastní letní dům ve vinici při ulici Huterově (později Sadové/Drob-
ného) byl hrubou stavbou dokončen již v roce 1862 v historizujícím 
tvarosloví. Komorní stava na půdorysu kříže měla výraznou břidlicovou 
střechu s dominantou věže z hrázděného zdiva. Manželé Josef a Katha-
rina Arnoldovi vlastnili vilu téměř 21 let. V roce 1881 se stala novou 
majitelkou paní Charlotte Martini a následně v roce 1896 paní Albertina 
Antonie Langer. V této době došlo ke stavební adici při západním 
nároží a úpravám okenních otvorů v jihovýchodním průčelí. 
Čtvrtými a zásadními majiteli domu se v roce 1909 stali Cecílie a Korné-
lius Hože, kteří vilu rozšířili a upravili v duchu art deco s prvky secese.2 
Dům byl vybaven soudobým technickým standardem, například vněj-
šími dřevěnými roletami s řemenicovým ovládáním či jídelním výta-
hem. Nové výtvarné pojetí některých konstrukcí a detailů lze sledovat 
na dekorativních litinových radiátorech, schodišťovém zábradlí, dře-
věných dveřních ostěních a křídlech, štukových dekorech na stropech 
a několika typech dlažby. Z původní stavby z roku 1862 byla intaktně 
zachována „Arnoldova věž“ z hrázděného cihlového zdiva.
Rozsáhlá zahrada, charakteru anglického parku, byla v průběhu let 
kultivována zahradními altánky, besídkami či venkovním nábytkem.3

Cecílie Hože, rozená Löw-Beerová,4 byla starší sestrou Alfreda Löw- 
-Beera – otce Grety Tugendhatové, tedy Gretinou přímou tetou. 
Se svým manželem Korneliem,5 advokátem, továrníkem a spolupodíl-
níkem v Maloměřické cementárně, užívali vilu téměř třicet let do roku 
1939, kdy byla zabrána gestapem. Všichni členové rodiny židovského 
původu byli později z  druhotného pražského bydliště6 odvlečeni 
do koncentračních táborů.7

Někdejší Arnoldova vila přešla po druhé světové válce pod národní 
správu a v roce 1951 bylo rozhodnuto o úpravě pro potřeby mateřské 
školy, která v objektu fungovala do roku 2012. Dle statického posudku, 
vypracovaného na základě zadání majitele objektu, byla školka uza-
vřena z důvodu nevyhovujících hygienických a statických podmínek.
V roce 2019 se objekt stal novou stavební akvizicí Muzea města Brna 
(MuMB) a do roku 2024 zde bude probíhat důsledná památková 
obnova objektu, který byl v předchozích letech zařazen na seznam 
nejohroženějších nemovitých kulturních památek v ČR. 
Smlouva o zahájení projektu s názvem „Centrum dialogu – Záchrana 
a rehabilitace Arnoldovy vily“ byla uzavřena 16. listopadu 2021 a již 
17. ledna 2022 bylo staveniště předáno generálnímu dodavateli prací, 
jímž se stali Unistav Construction, a. s., a společnost SKR stav, s. r. o. 
Úvodní bourací a vyklízecí práce související s odborným odstrojením 
stavby naznačily, že právě historická následnost vrstvené stavební sub-
stance nabízí řadu nových nálezových situací, které posílí současnou 
úroveň poznání o historii objektu.
Odborní pracovníci MuMB se rozhodli využít zkušeností získaných při 
památkové obnově vily Tugendhat (2010–2012), a to konkrétně při 
zpracování Sběrného dokumentačního projektu Vily Tugendhat, jehož 
navazující etapou byla i Rozšířená operativní dokumentace stavby 
(2010–2013). Ta zahrnovala průběžné sledování a dokumentování 
průběhu památkové obnovy, dokumentaci restaurátorských a staveb-
ních postupů, nových nálezových situací, ukládání a třídění vybraných 
prvků a materiálových substancí dle metodiky Národního památko-
vého ústavu (2005) a navazovala na činnost Studijního a dokumen-
tačního centra vily Tugendhat.
Již na přelomu února a ledna 2022 bylo rozhodnuto o sejmutí sekun-
dárních povrchů podlah a demontáži vybraných vlysových a prkenných 
historických částí. Cílem bylo vytěžení stropních zásypů a prověření 
únosnosti masivních trámových a ocelových nosníků, zejména v části 
uložení na nosném zdivu.

Pod vrstvou druhotného linolea byly nalezeny dobové tendenční tisko-
viny z 1. poloviny 20. století. Skutečnou studnicí nálezů však byl pod-
lahový zásyp, který obsahoval fragmenty štukových prvků8 původní 
dekorativní výzdoby stropů (místy zlacené či s polychromií), ručně 
malovaných papírových tapet či břidlicových střešních tašek v nebý-
valém rozsahu. Tato materiálově různorodá vrstva evidentně vznikla 
při stavebních adicích třetích a čtvrtých majitelů objektu. V násypu 
byla tedy druhotně použita – jako stavební suť – původní substance 
z výzdoby Arnoldovy vily z 60. let 19. století.  
Po vytěžení a vyhodnocení historické sutě byly na stropních trámech 
zjištěny i řemeslnické značky a nápisy s datací. V podkroví Arnoldovy 
věže je dochována malba na dřevě ve tvaru stylizované malířské palety 
s datací 1903 a signaturami D. G. (švabach), Ant. Doležal a H. F. 
Velmi zajímavým dokladem byl i nález fragmentů vnějších omítek 
z doby Josefa Arnolda, které se nyní nachází v interiéru severního 
přístavku pod úrovní stávající podlahy, tedy uvnitř stropní konstrukce. 
Pravděpodobně jde o vápenné omítky modifikované přírodními puco-
lány (tufy, popely atd.). Z roku 1862 rovněž pochází dvě okna s kamen-
ným ostěním. Intakně dochovaná pískovcová šambrána v suterénu 
je dnes součástí dělicí stěny budoucího otevřeného mobiliáře a další 
fragment „Arnoldova okna“ byl obnažen u vstupu do objektu, dokla-
dující změnu dispozice po roce 1900. 
Samostatnou skupinou jsou prvky dochované in situ, ke kterým patří 
litinové radiátory s bohatým secesním dekorem, umyvadla s keramic-
kými stojkami (firemní označení stylizovaného erbu se lvem a jedno-
rožcem, nápisy Delta a Manufactured in England). Obklady a dlažby 
RAKO (původně rakovnické továrny na výrobu šamotového zboží 
a mozaikových dlaždic, založené v roce 1898) se intaktně dochovaly 
v prostoru dřevěné nástupní verandy (černobílý dekor s bordurami), 
nástupní haly (terakotové hexagony), bývalé kuchyně (modro-bílý 
florální vzor), bývalé koupelny (okrové středy s bordurami s terakoto-
vými meandry), schodišťové podesty (s dekorem geometrické secese) 
a toalety s předsíní (modro-bílý vzor). 
Fragmenty ručně malovaných tapet odhalují různorodé řešení inte-
riérů v  jednotlivých místnostech. Pod soklovým obkladem v hale 
2. n. p. byl objeven in situ pás blankytně modrých tapet s historizujícím 
bílým dekorem, podlepený dobovou tiskovinou s textem v německém 
jazyce, který lze jednoznačně datovat do roku 1862. Další fragmenty 
tapet z podlahové sutě mají mátový, okrový či břízový podklad a jsou 
zdobeny proužky či stylizovanými květy se zlacenými linkami.
Speciální nálezovou skupinou jsou „kuriozity“, ke kterým patří zejména 
papírový sáček od kávy Zentral Kafe Röstörei, datovaný do roku 1909 
s  českým a německým reklamním textem a adresou provozovny 
(„Der Brüner Kaufmannschaft, Ústřední pražírna kávy Brněnského 
kupectva; Káva praží se … dle nejlepších znaleckých spůsobů (sic!) 
na nejnovějších patentovaných pražících strojích, vyznamenává 
se pomyslitelně nejjemnější vůní, zvláštní silou jakož i vydatností; 
Friedrich Widhalm, BRÜNN, Burgergasse 23. BRNO, Měšťanská ul.“ – 
dnes část Mendlova náměstí). Dále pak dělnická jízdenka elektrické 
pouliční dráhy z let 1909 s vyznačením počáteční stanice Ústřední 
hřbitov a přestup na Lažanského (dnes Moravském) náměstí.
Nález sgrafita s výrazným, až realistickým motivem vinných listů, který 
byl obnažen po demontáži střechy dřevěné verandy, se zatím nepo-
dařilo datovat a bude předmětem další analýzy.
Výše zmíněné fragmenty a prvky byly odborně sejmuty a uskladněny 
či zajištěny proti poškození přímo na místě. Byly podrobeny mate- 
riálové a datační analýze a některé z nich budou vyhodnoceny detail-
něji ve spolupráci s restaurátorsko-konzervátorským oddělením 
Muzea města Brna. Dokumentace nálezových prvků v Arnoldově vile 
nesupluje záchranný archeologický průzkum, který byl realizován 
samostatně. 
Probíhající rekonstrukce Arnoldovy vily respektuje její hodnotu 
i původní dispoziční a hmotové řešení. Záměrem projektu je vybu-
dovat, v rámci dotace EHP a města, otevřenou platformu pro Studijní 
a dokumentační centrum vily Tugendhat, Centrum dialogu a výzkumu 
architektury 19.–21. století.
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Obr. 1 Malba na dřevě, podkroví, 1903 / Painting on wood, attic, 1903

Obr. 3 Litinové secesní radiátory / Cast iron Art Nouveau radiators

Obr. 5 Výrobní značka nalezených umyvadel / Brand mark 
 on washbasins

Obr. 2 Štukové prvky z původních stropů z roku 1862 / Stucco 
 elements from the original ceilings, 1862

Obr. 4 Litinové secesní radiátory / Cast iron Art Nouveau radiators

Obr. 6 Dlažba Rako v kuchyni a sociálním zařízení / Rako tiles 
 in the kitchen and the bathroom
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Projekt prohlubuje i partnerství mezi různými institucemi, a to jak 
na místní, tak celostátní i mezinárodní úrovni. Hlavním partnerem pro-
jektu je norské Národní muzeum umění, architektury a designu, jehož 
odborníci se aktivně účastní diskuzí o konzervátosrko-restaurátorských 
postupech a jeho budoucím využití. Děje se tak i prostřednictvím 
vzájemných návštěv a studijních cest. Partneři na národní úrovni jsou 
Český výbor ICOM a Muzeum města Prahy. Regionálními partnery pak 
jsou Dům umění města Brna a neziskové organizace Meeting Brno 
a Kulturní centrum Josefa Arnolda.
Spolupráce s  partnery byla zúročena také úspěšným sympoziem 
na téma Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století, který pro-
běhl v říjnu 2021 za podpory Fondu pro bilaterální vztahy v rámci 
Fondů EHP a Norska 2014–2021 ve vile Tugendhat. Dále proběhne 
jako součást doprovodného programu 26. generální konference 
ICOM Praha 2022 další mezinárodní sympozium, spoluorganizované 
vedle ČV ICOM také norským Národním muzeem umění, architek-
tury a designu na téma ohrožených architektonických památek, opět 
ve vile Tugendhat s následnými exkurzemi po památkových objektech 
města Brna.

Autoři fotografií: Michaela Budíková, Iveta Černá, Petr Dvořák

POZNÁMKY

1 Josef Arnold, člen obecního výboru a obecní rady města Brna,  
 městský stavitel, r. 1869–1884 komorní rada Obchodní a živnosten- 
 ské komory Brno, v letech 1880–1887 člen kuratoria c. k. odborné  
 školy tkalcovské v Brně, zemřel 12. srpna 1887.
2 Stavební intervenci z let 1909–1915 dokládá například užití typu  
 mosazných dveřních klik a okenních oliv v přízemí (analogické  
 s prvky ve vlastní vile architekta Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřes- 
 kách, postavené v roce 1906).
3 Sčítací operát rkp. č. 3152 – Sadová 28 obsahuje popis: „Vybavení  
 domu: suterén. Byt, 1 stáj pro koně, střecha kryta břidlicí, dům 
 pojištěn, ozdobná zahrada u domu, dům připojen k veřejnému vodo- 
 vodu a ke kanalizaci, 4 záchody a 1 záchod v zahradě, 4 byty, 3 byty  
 jsou obsazené.“
4 Nar. 11. června 1864 v Brně, zemř. 7. září 1942 v koncentračním  
 táboře Terezín.
5 Nar. 12. září 1836 v Brně, zemř. 19. srpna ve Vídni.
6 Praha 6, Podvrší 2/1361.
7 Syn Max Hože a jeho žena Bedřiška zemřeli v roce 1942 v koncen- 
 tračním táboře Majdanek.
8 Štuk, velmi jemná a přilnavá maltová směs, je složen ze sádry, haše- 
 ného vápna, jemného písku, najemno drcených cihel a mramoru.

Obr. 9 Ručně malované tapety se zlacenými linkami / Hand-painted 
 wallpaper with gilded lines

Obr. 10 Sgrafito nad vstupní verandou / Sgraffito above the entrance
 verandah
 

Obr. 7 Dlažba Rako v předsíni a verandě / Rako tiles in the hall 
 and the verandah

Obr. 8 Modré ručně malované tapety / Blue hand-painted wallpaper
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