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Arnoldova vila nad Lužánkami
K první vilové kolonii v Brně

Dagmar Černoušková394 … 395
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v říjnu 1818 byl položen základní kámen památníku míru na františkově, kde byl současně 
založen anglický park s vyhlídkou. památník v podobě obelisku se měl vedle mnohoznačné 
symboliky stát pohledovým zakončením v části budoucí okružní třídy, jejíž kontury se za-
čaly rýsovat již ve třicátých letech 19. století. rozšíření města a následný stavební boom na 
počátku šedesátých let mu pak vtiskl specifickou tvář, nápadně podobnou nedaleké vídni. 
období historismu, typické „hledáním stylu“, tak v průběhu „dlouhého století“ zformovalo 
nezaměnitelný architektonický výraz brna, podmíněný především jeho hospodářským rozvo-
jem a také sociálními a národnostními aspekty....1

nová urbanizace nebyla soustředěna jen do prostoru bezprostředně souvisejícího s vnitř-
ním městem, ale rozvíjela se i dále mimo centrum. vznikala tak průmyslová předměstí a rezi- 
denční obytné čtvrti. specifickým fenoménem v zámožnějších kruzích se staly vilové kolo-
nie. umožňovaly atraktivní individuální bydlení relativně daleko od ruchu vnitřního města, 
avšak zároveň natolik blízko, že i pěší chůzí bylo možno poměrně pohodlně zdolat vzdále-
nost mezi centrem a domem na předměstí.

nejstarší vilová kolonie, odkud bylo panorama historického jádra města na dohled, 
byla založena počátkem šedesátých let 19. století na svazích Černých polí nad lužáneckým 

  1 z českých badatelů užil pro 19. století přídomku „dlouhé“ poprvé brněnský historik jiří malíř. olomoucký historik 
umění pavel zatloukal, jeden z předních znalců architektury 19. a 20. století, časově vymezil „dlouhé století“ léty  
1750–1918. viz malíř, jiří: Mähren im „langen“ 19. Jahrhundert. Vom Landespatriotismus zum Mährischen Ausgleich. 
in: studiengruppe tschechischer und deutscher Historiker. tschechen und deutsche 1780–1947, sv. iv. bad Homburg 
1992; zatloukal, pavel: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. olomouc 2002.
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parkem....2 další vily, tzv. letohrady, vyrostly v pisárkách, zvláště na dnešní ulici veslařské 
a na Hlinkách. zpočátku sloužily tyto privátní stavby jako letní byty za městem, ale brzy se 
staly trvalými bydlišti a patřily k nejlepším brněnským adresám. od osmdesátých let 19. sto-
letí se rozvíjela výstavba české úřednické čtvrti v Žabovřeskách a později se pozvolna začala 
prolínat se zástavbou převážně německých pisárek. s nastupující secesí po roce 1900 se vi-
lové čtvrti dále rozrůstaly. velkou stavební konjunkturu a architektonickou kvalitu přineslo 
období mezi dvěma světovými válkami.

První vily v Brně na svazích Černých Polí

příslušníci dobře situovaných podnikatelských vrstev, úřednictva a inteligence vyhledávali 
klidné rodinné bydlení v nově vznikajících vilových čtvrtích. řada architektů a stavitelů pů-
sobících v brně se vedle práce na veřejných zakázkách či privátních nájemních domech a pa-
lácích věnovala také návrhům rodinných domů-vil „za městem“.

v roce 1860 začala urbanizace Černých polí. do roku 1863, kdy byl předložen definitivní 
plán na rozšíření města,...3 bylo už postaveno několik vil v prostoru mezi ulicemi drobného 
(tehdy Hutterova – Huttergasse, později sadová – parkstrasse) a Černopolní (v černých po-
lích – schwarzfeldgasse)....4 táhlý hřeben nad lužánkami, nazývaný belvedere, býval až do 
druhé poloviny 19. století volnou součástí lužáneckého parku a veřejná zeleň zde plynule pře-

  2 v rámci badatelských a výzkumných aktivit muzea města brna – studijního a dokumentačního centra ve vile 
tugendhat zpracovala autorka příspěvku v říjnu 2009 stavebněhistorickou dokumentaci čtyř nejstarších objektů  
první vilové kolonie v brně nad lužánkami, s důrazem na arnoldovu vilu na drobného ulici 26. byla excerpována 
plánová dokumentace k těmto objektům, která je uložena v archivu města brna a doposud nikdy nebyla publikována. 
další prameny byly čerpány z dobových map města brna, z pozemkových knih, z kartotéky domovského práva, 
z adresářů města brna a od pamětníků. zvláštní poděkování za pomoc při interpretaci některých pramenů náleží 
mgr. mileně flodrové.

  3 soutěž na projekt k rozšíření města byla vyhlášena na sklonku roku 1861. v dubnu 1862 získala 1. cenu dvojice 
autorů moritz kellner von brünnheim a franz neubauer a 2. cenu josef arnold. ti pak byli pověřeni vytvořit 
tzv. kombinovaný plán, který však veřejnost z důvodu redukce zeleného pásu v mohutné kampani odmítla. v únoru 
1863 byl předložen definitivní plán, který zpracoval franz neubauer. k tématu viz zatloukal, pavel: Brněnská 
okružní třída. brno 1997.

  4 viz flodrová, milena: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. brno 1997, s. 51–52, 59 a 246.
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cházela do soukromých zahrad....5 na těchto parcelách, ve svahu osázeném vinicemi a ovoc-
nými sady, vznikla nejstarší vilová kolonie v brně....6 první vily navrhl brněnský stavitel jo-
sef arnold, zřejmě podle urbanistického, popřípadě i architektonického konceptu Heinricha 
von ferstela, jednoho z hlavních architektů vídeňské ringstrasse....7

na počátku 20. století pak doplnily zástavbu tohoto území činžovní domy realizované pře-
devším brněnským stavitelem františkem aloisem dvořákem...8 v ulicích antonína slavíka 
(tehdy beischlägerova – beischlägergasse a na kopečku – am bergl) a Helfertově (tehdy u dět- 
ské nemocnice – kinderspitalgasse) a v rámci monumentální kompozice ulice schodové 
(na schodech – treppenweg či treppengasse)....9 v období před první světovou válkou a poté 
až do konce třicátých let 20. století se Černá pole stala díky individuální a družstevní rodinné 
výstavbě jednou z nejvyhledávanějších brněnských rezidenčních čtvrtí....10

  5 park lužánky (německy augarten) byl prvním veřejným parkem v českých zemích a v době svého založení, v roce 
1786, sahal až na svahy Černých polí. k lužáneckému parku viz například flodrová, m.: Brněnské zahrady, parky, 
sady a zeleň vůbec a Černoušková, dagmar – menšíková, miroslava: Brněnské parky a zelená zákoutí. in: moje 
vzpomínka na parky a zajímavá zákoutí brna. ed. eva pánková. brno 2004, s. 7–24, zvláště s. 9–13 a s. 124–152, 
zvláště s. 124–130.

  6 viz zatloukal, p.: Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce. brno 2006, s. 50.

  7 dle soupisu ferstelova díla byl v letech 1860–1863 v brně podle jeho návrhu realizován berglův palác (1860), 
evangelický kostel (1862), fleschův a Hauptův palác (1863) a v roce 1863 vznikly také „návrhy vil v okolí brna“ 
(entwürfe für villen in der umgebung brünns). viz Wibiral, norbert – mikula, renata: Heinrich von Ferstel. 
Wiesbaden 1974, s. 171. za další cenné podněty a informace děkuji prof. pavlu zatloukalovi.

  8 františek alois dvořák (1852–1925) patřil k zakladatelům klubu přátel umění a spolku českých stavitelů na moravě 
a ve slezsku, kde byl v roce 1906 zvolen předsedou. jeho bratr emanuel byl kameník, syn antonín byl architekt a měl 
také stavební firmu. f. a. dvořák realizoval v prostoru nad lužánkami například domy na drobného 6, 8, 10, 30, 32; 
antonína slavíka 2, 4, 10, 14; kunzova 2; Černopolní 41; schodová 1, 2; v blízkém okolí pak domy na náměstí 28. října,  
na třídě kpt. jaroše a na ulicích Hilleho, bartošově a kudelově. řadu nájemních domů ve sledované lokalitě realizoval 
další významný brněnský stavitel františek pawlu. viz zatloukal, p.: Brněnská architektura, s. 167, 221–222, 229–230.

  9 viz flodrová, m.: Brněnské ulice, s. 27, 78 a 213.

10 k dalším oblíbeným brněnským lokalitám tohoto typu patřily zejména pisárky a Žabovřesky. jako architekti se zde 
uplatnili až do vypuknutí první světové války převážně tvůrci z německa a rakouska. v období mezi světovými 
válkami to pak byli především hlavní protagonisté významné éry brněnského funkcionalismu. k tématu obecně 
viz například Slavné brněnské vily. ed. jan sedlák. praha 2006.
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situace ještě nezastavěného území mezi nynějšími ulicemi drobného a Černopolní je 
dobře patrná na mapách brna z let 1858 a 1860....11 nejstarší mapa města, kde je již zachycena 
vilová zástavba nad lužánkami, pochází z roku 1868. na ní nejsou jednotlivé objekty ještě 
očíslovány, ale jsou označeny jmenovitě: arnold, dr. Giskra, dr. adamčik; kaiserova vila je 
zakreslena bez popisu....12

na mapě z roku 1885 je již dobře patrná ulice Hutterova (dnešní traubova), která tehdy 
sahala až k ulici schodové. průběh ulice Hutterovy (Huttergasse) v prostoru nad lužánkami 
(v té době šlo zřejmě jen o zpevněnou cestu) je prakticky identický s průběhem pozdější 
ulice sadové (parkstrasse), nynější ulice drobného. Hutterova ulice zároveň tvořila de facto 
hranici mezi veřejnou zelení lužáneckého parku a soukromými zahradami ve svahu stoupa-
jícím k ulici Černopolní. jednotlivé vily jsou zde již označeny tehdejšími čísly orientačními: 
arnoldova vila – Hutterova 38 (drobného 26), Giskrova vila – Hutterova 40 (drobného 28), 
adamčikova vila – Hutterova 42 (drobného 30-schodová 14, zbořena); kaiserova vila – Hutte-
rova 30 (Černopolní 39)....13

téměř současný stav zástavby území ohraničeného ulicemi drobného, antonína slavíka, 
Helfertovy a Černopolní (až na mladší zástavbu z pozdějšího období) je dobře patrný na 
mapě brna z roku 1909, kde jsou již jednotlivé vily označeny současnými orientačními čísly:  
 

11 archiv města brna (dále jen amb), fond u 9 sbírka map a plánů 1645–2000 (dále jen fond u 9), sign. k 27 (rok 1858) 
a sign. k 29 (rok 1860). 

12 amb, fond u 9, sign. k 37 (rok 1868). schematické vyznačení nové vilové zástavby je patrné také na barevně tištěné 
mapě brna z roku 1871 (amb, fond u 9, sign. k 39).

13 amb, fond u 9, sign. k 42 (rok 1885). stejná situace je zachycena také na mapě brna z roku 1890, avšak jednotlivé 
vily zde nejsou označeny orientačními čísly (amb, fond u 9, sign. k 47a). součástí vilové kolonie nad lužánkami 
měly být dle p. zatloukala také další objekty v „rustikálním stylu“ – dům zahradníka (1860) a skleník se zahradním 
domkem (1868) na nynější parcele drobného 22, která tehdy patřila majiteli cihelny rudigeru deycksovi. trojice 
menších staveb v tomto prostoru je poprvé patrná až na mapě z roku 1885. v roce 1903 koupil tyto nemovitosti 
textilní průmyslník moritz fuhrmann a záhy nato si dal při ulici drobného postavit reprezentativní vilu (1903–1904), 
snad podle projektu vídeňského architekta alexandra von neumanna. viz zatloukal, p.: Brněnská architektura, s. 50 
a 162. v roce 1913 koupil vilu na drobného 22 i s pozemkem alfred löw-beer a v březnu 1929 daroval parcelu v horní 
části zahrady při ulici Černopolní své dceři Gretě, provdané tugendhatové, na stavbu rodinné vily. viz Slavné 
brněnské vily a Černoušková, d. – janeček, josef – ksandr, karel – zahradník, pavel: Nové poznatky ke stavební 
historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981–1985. průzkumy památek 15, 2008, č. 1, s. 89–126, 
zvláště s. 92.
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arnoldova vila (sadová – parkstrasse-drobného 26), Giskrova vila (sadová – parkstrasse-
-drobného 28), adamčikova vila (sadová – parkstrasse-drobného 28; zbořena) a kaiserova 
vila (Černopolní – schwarzfeldgasse 39)....14

Vila Karla Kaisera na Černopolní 39 (původně Huterova 30) byla prvním objektem realizo-
vaným v rámci skupiny vilových staveb ve svahu nad lužánkami. její původní podobu do-
kládá plán josefa arnolda z 11. dubna 1860....15

jednopatrová, podsklepená, příčně třítraktová stavba byla v dispozici i v průčelí syme-
tricky komponovaná. schodiště bylo umístěno v severovýchodní části dispozice. postranní 
trakty byly v přízemí prolomeny sdruženými okny. střední trakt měl v ose zahradního, jiho-
západně orientovaného průčelí verandu s dřevěným loubím v jemném romantizujícím de-
koru, pod nímž byl v ose prolomen vstup do zahrady a dvě okna po jeho stranách. v přízemí  
byly čtyři velké pokoje a kuchyň. v patře středního traktu byly dva velké pokoje osvětlené 
sdruženými okny ve štítech, orientovaných na jihozápad (do zahrady) a na severovýchod 
(do ulice Černopolní). nad postranními trakty byly podkrovní pokoje s dvojicemi menších 
oken ve štítech, orientovaných na severozápad a na jihovýchod.

dalšími majiteli domu byli josef krinninger (od 1874) a josefina krinningerová (od 1890), 
josef jelinek (od 1897) a rodina Weiglových (od 1903). v roce 1946 přešla nemovitost pod 
národní správu....16 pravděpodobně v letech 1897–1898, kdy vila byla v majetku stavitele jo-
sefa jelineka, byla přestavěna do dnešní podoby....17 dům byl tehdy podstatně rozšířen a jeho 
dominantou se stala asymetricky umístěná schodišťová věž....18

14 amb, fond u 9, sign. k 57 (rok 1909).

15 viz situationsplan u. plan des Herrn karl kaiser über die erbaung einer sommerwohnung in seinem Garten in den 
schwarzen feldern nächst dem augarten, sign. josef arnold, 11. april 1860 (situační plán a plán k postavení letního 
bytu pana karla kaisera v jeho zahradě v Černých polích u lužánek, sign. josef arnold, 11. dubna 1860) (amb, 
fond u 9, sign. ivh/917-918).

16 viz archiv pozemkové knihy; katastrální úřad pro jihomoravský kraj, pobočka brno-venkov se sídlem v brně (dále 
jen archiv pk), knih. vl. č. 96 – Černopolní 39.

17 majitelem vily byl zřejmě josef jelinek ml., syn stavitele josefa jelineka st. a bratr architekta antona jelineka. k rodině 
stavitelů jelinekových viz zatloukal, p.: Brněnská architektura, s. 54 a 225–226.

18 na konci 19. století byla spodní část zahrady oddělena a na ulici drobného 20 byl v roce 1900 postaven dvoupatrový 
dům johanna bruckmüllera, který roku 1907 nahradila třípatrová novostavba františka falkovského. v 90. letech 



12 … 13400 401

A
 vůbec 

           D
agm

ar Černoušková

401

Vila Karla Giskry na drobného 28 (původně Huterova 40) byla postavena prakticky současně 
s arnoldovou vilou v jejím těsném sousedství.

řešení stavby bylo v dispozici i průčelí v podstatě analogické s kaiserovou vilou....19 
půdorys sklepa byl členitější, ve středním traktu zvýšeného přízemí byl velký pokoj se vstu-
pem na zahradní terasu s vnějším tříramenným schodištěm. v severovýchodní části střed-
ního traktu bylo schodiště a vstup do domu. v každém z postranních traktů byly vždy dvě 
velké čtvercové místnosti (asi tři pokoje a kuchyň; popis místností na plánu chybí). Částečně 
obytné bylo i podkroví.

stavebníkem a prvním majitelem vily byl moravsko-slezský zemský advokát karel Gis-
kra, v letech 1866–1867 starosta města brna....20 k původní plánové dokumentaci je přiloženo  
písemné „Povolení ke stavbě domu p. Karla Giskry v Černých Polích“, vydané 19. května 1862 
a podepsané tehdejším starostou města brna christianem d´elvertem:...21 „Dekret jeho blaho- 
rodí p. JUDr. Karlu Giskrovi, moravskému a slezskému zemskému advokátovi a členu poslanecké  
 

minulého století byly provedeny úpravy podle návrhu současné majitelky ing. arch. ludmily kramolišové, které 
autorka příspěvku také děkuje za konzultaci. viz zatloukal, p.: Brněnská architektura, s. 50.

19 viz původní plánová dokumentace objektu na drobného ulici 28, datovaná 17. května 1862 a signovaná josefem 
arnoldem (amb, fond u 9, sign. ivh/543-544).

20 rakouský politik a státník dr. jur. et phil. karel Giskra (29. 1. 1820 moravská třebová – 1. 6. 1879 baden u vídně) 
vystudoval práva na vídeňské univerzitě. od roku 1860 působil jako advokát v brně a od roku 1861 byl poslancem 
zemské a říšské rady. od července 1866 do prosince 1867 byl starostou města brna. od roku 1867 byl zároveň 
ministrem vnitra rakouské vlády a v roce 1870 se stal c. k. tajným radou. byl členem německé ústavověrné strany. 
s manželkou elisou, rozenou Hauschikovou, měl syna karla a dceru elisabeth. judr. karel Giskra ml. (1864–1919) 
byl úředník a rakouský diplomat. viz příslušné heslo encyklopedie dějin města brna – osobnosti (dostupné z: 
http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2205&q=karel+giskra, cit. 2010-02-17).

21 christian d´elvert (11. 4. 1803 brno – 11. 1. 1896 brno) brněnský německý historik, politik, mecenáš a v letech 
1861–1864 a 1870–1876 starosta města brna. významně se zasloužil o rozvoj města, zvláště v oblasti zalesňování 
a budování zelených ploch (parky na Špilberku a na kolišti, úprava kraví hory a císařského, dnes Wilsonova 
lesa). viz příslušné heslo encyklopedie dějin města brna – osobnosti (http://www.encyklopedie.brna.cz/home-
mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2455, cit. 2010-02-17). sám ch. d´elvert vlastnil vilu s pozemkem na ulici 
veslařské 234, kterou od jeho dědiců koupila v roce 1901 margareta rohrerová, manželka majitele největší brněnské 
tiskárny rudolfa rohrera. rohrerovi pak v letech 1910 a 1914 vilu upravili podle projektu významného vídeňského 
architekta leopolda bauera. viz Slavné brněnské vily, s. 37–38.
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sněmovny říšské rady. Na základě komisionelního jednání 17. tohoto měsíce se p. JUDr. K. Gis-
krovi povoluje na jeho vlastních parcelách […] postavit nový dvoupatrový dům dle povoleného 
přiloženého plánu, který se vrací.“...22

dalšími majiteli domu i pozemku byli od roku 1870 antonia steinbrecherová, od roku 
1894 pilbert steinbrecher a od roku 1913 pak felix steinbrecher, bertha schickhardtová, Gi-
sela seidlová a martha czerwinková jako čtvrtinoví vlastníci....23 od roku 1918 byla vila ve 
vlastnictví manželů samuela a Hermine beranových, kteří ji v roce 1922 přepsali na dceru 
kornelii beranovou, od roku 1923 provdanou lappertovou. od roku 1941 patřil dům vystěho-
valeckému fondu pro Čechy a moravu a od roku 1943 byl v majetku německé říše. v letech 
1946 a 1948 přešla nemovitost pod národní správu a od roku 1954 ji vlastnil československý 
stát....24 v roce 1960 získala objekt Československá akademie věd (Čsav), která „přestavbou 
těžce zchátralého konfiskátu“ vybudovala v někdejší Giskrově vile jednu ze svých institucí....25 
od roku 1993 ve vile sídlí Ústav geoniky akademie věd České republiky....26

22 písemné povolení ke stavbě domu je přiloženo ke konvolutu dochovaných plánů (viz poznámku 19). za přepis textů 
přiložených k plánové dokumentaci autorka příspěvku děkuje phdr. josefu peterkovi.

23 pro rodinu steinbrecherovu navrhl josef arnold v roce 1870 skleník, k němuž se dochovala plánová dokumentace, 
datovaná 8. října 1870 a opatřená arnoldovým razítkem. viz Glashaus im Garten des Herrn j. v. steinbrecher 
(pohled a půdorys), 8. october 1870 (amb, fond u 9, sign. ivh/543-544).

24 viz archiv pk, knih. vl. č. 101 – drobného 28.

25 jednalo se o laboratoř obratlovců Čsav, založenou v roce 1953, později přejmenovanou na laboratoř pro výzkum 
obratlovců Čsav a rozšířenou na Ústav pro výzkum obratlovců Čsav. počátkem 80. let se z pracoviště stal Ústav 
systematické a ekologické biologie Čsav a po roce 1990 vznikl Ústav biologie obratlovců av Čr. za tyto informace 
děkuji doc. rndr. karlu Hudcovi, drsc. v rámci rozvoje pracoviště se Čsav snažila o realizaci novostavby ústavu 
na přilehlém pozemku při ulici Černopolní (byl proveden geologický průzkum a projekční práce), avšak stavba 
nakonec nebyla doporučena tehdejším Úřadem prezidia Čsav. nový objekt získal ústav později, díky velkorysému 
daru prof. judr. Hynka bulína, v podobě velké rodinné vily s rozlehlým parkem na ulici květné 8 v pisárkách, kde 
od roku 1968 až doposud Ústav biologie obratlovců av Čr sídlí. viz peňáz, milan – zima, jan: Padesát let Ústavu 
biologie obratlovců AVČR 1953–2003. interní tisk. brno 2003, s. 9–12. k bulínově vile viz Slavné vily Jihomoravského 
kraje. ed. jan sedlák. praha 2007, s. 63–65.

26 v roce 1996 bylo provedeno statické zpevnění vily a v roce 2008 prošel objekt generální obnovou. základní půdorys 
a hmota domu zůstaly zachovány, došlo k dílčím úpravám v dispozici a interiérech, které doznaly změn již v předchozím 
období, zvláště po první obnově v roce 1960. za informace k osudům stavby po roce 1960 autorka příspěvku děkuje 
rndr. karlu kirchnerovi, csc., řediteli brněnského Ústavu geoniky av Čr.
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v zahradě pod někdejší Giskrovou vilou byl manžely beranovými v letech 1919–1920 
postaven dřevěný rekreační domek s hlavní obytnou halou (Gartensaal) v přízemí a dvěma 
ložnicemi s koupelnou a pokojíkem pro personál v patře. nevelká, ale dispozičně moderně 
řešená stavba z tradičního materiálu byla první brněnskou realizací jednoho z významných 
protagonistů meziválečné éry brněnské architektury, ernsta Wiesnera....27 v roce 2003 byl do-
mek kompletně obnoven a slouží jako knihovna a studovna Ústavu geoniky av Čr....28

ve spodní části pozemku na ulici drobného byly v letech 1935–1936 postaveny dva pěti-
patrové nájemní domy s orientačními čísly 28a, 28b....29 parcelu pro stavbu domu na drob-
ného 28b koupila v červenci 1935 známá brněnská stavitelská firma bratří artura a mořice 
eislerových (dle pozemkové knihy firma artur eisler, komanditní společnost v brně)....30 
do října téhož roku zde firma postavila podle projektu architekta otto eislera nájemní 
dům,...31 jehož majitelkou se v listopadu 1935 stala nezletilá zuzana stiassny....32

27 viz kudělková, lenka: Architekt Ernst Wiesner. in: ernst Wiesner 1890–1971. eds. petr pelčák a ivan Wahla. brno 
2005, s. 8–21, zvláště s. 8–9.

28 objekty někdejší Giskrovy vily a Wiesnerův dřevěný zahradní domek jsou díky péči av Čr v bezvadném 
stavebnětechnickém stavu a zachovávají urbanisticko-historickou kontinuitu tohoto prostoru nad lužánkami.

29 viz archiv pk, knih. vl. č. 1253 – drobného 28a; knih. vl. č. 1254 – drobného 28b.

30 se stavitelskou firmou inženýrů artura a mořice eislerových (založena v roce 1921) často spolupracovali další dva 
bratři, architekt otto eisler a inženýr Hugo eisler. firma realizovala v brně například hotel avion (bohuslav fuchs, 
1927), tzv. palác morava (ernst Wiesner, 1927–1929), obchodní a obytný dům jepa (otto eisler, 1931; zbořen v roce 
1989), všeobecný pensijní ústav (emil králík, 1931–1932) a řadu dalších, zejména obytných staveb. k nejznámějším 
realizacím firmy patřila stavba nedaleké vily tugendhat (ludwig mies van der rohe, 1928–1930). zakladatel firmy 
artur eisler zahynul v osvětimi. viz kudělková, l.: Ing. Artur Eisler, podnikatelství staveb, Brno. Příspěvek k dějinám 
brněnské meziválečné architektury. in: forum brunense 2007, s. 177–184.

31 viz kroupa, jiří: Otto Eisler: od racionálního purismu k internacionálnímu stylu. in: otto eisler 1893–1968. eds. petr 
pelčák, jindřich Škrabal, ivan Wahla. brno 1998, s. 8–22, zvláště s. 15.

32 zuzana stiassny byla dcera brněnského textilního průmyslníka alfreda stiassného a jeho ženy Hermine. Hermine 
stiassny se angažovala v organizaci liga za lidská práva, která pomáhala po roce 1933 politickým uprchlíkům 
z německa a které předsedala Greta tugendhatová. viz: Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat. Hrsg. daniela 
Hammer-tugendhat a Wolf tegethoff. Wien – new york 1998, s. 94 (pozn. 2). vilu manželů stiassných na ulici 
Hroznové 14 v pisárkách (1927–1929), která později proslula jako tzv. vládní vila, navrhl architekt ernst Wiesner; 
viz kudělková, l.: Architekt Ernst Wiesner, s. 11, a Slavné brněnské vily, s. 71–73.
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Vila Franze a Josefa Adamčikových na drobného 30 (původně Hutterova 40, později scho-
dová 14) stávala v sousedství Giskrovy vily, s níž byla architektonicky prakticky identická. plán 
josefa arnolda je datován 14. února 1863.

dispoziční řešení sklepa i zvýšeného přízemí je s Giskrovou vilou zcela totožné. analo-
gické bylo i zahradní průčelí s osově orientovanou terasou (verandou) se dvěma postranními 
schodišťovými rameny. veranda byla kryta dřevěným loubím v jemném romantizujícím de- 
koru, pod nímž byl v ose prolomen vstup a dvě okna po jeho stranách. k plánové dokumen-
taci adamčikovy vily byl přiložen také situační plán, na kterém jsou zakresleny a jmenovitě 
označeny již všechny tři vily (Herrn arnold, Herrn dr. Giskra, Herrn dr. adamčik)....33

od stavebníků koupili dům v roce 1872 manželé anton a anna mayslovi. v roce 1883 se 
stali majiteli nemovitosti manželé franz a marie chleborádovi. jejich jméno je spojeno s jed-
nou z nejnoblesnějších staveb v brně, která proslula jako varhanická škola, jejímž ředitelem 
byl leoš janáček....34 v roce 1889 koupil vilu peregrin zimmermann a v roce 1892 sigmund 
Weiss. od září 1899 byl majitelem domu známý brněnský stavitel františek alois dvořák 
(franz a. dvořak),...35 který v blízkém okolí na přelomu 19. a 20. století navrhl a realizoval 
řadu staveb....36 následující majitelé se díky další knihovní vložce pro dům na drobného 30 
liší....37 dle knihovní vložky č. 103 byla vila od roku 1925 v majetku vítězslava blumenthala, 
od roku 1932 v majetku pavla Himmelreicha (od roku 1938 marietta Himmelreichová), v roce 
1946 byl dům v národní správě a od roku 1961 byl ve vlastnictví československého státu. dle 
knihovní vložky č. 744 získal v prosinci 1918 darovací smlouvou právo vlastnické dr. fran- 
 

33 viz plan über die erbauung einer villa oberhalb des augartens, für die Hochwohlgebornen Herrn judr. franz und 
josef adamčik, sign. josef arnold, 14. februar 1863 (plán k postavení vily nad lužánkami pro vysoce urozené pány 
judr. franze a josefa adamčika, sign. josef arnold, 14. února 1863) (amb, fond u 9, sign. ivh/921, 900, 1000).

34 chleborádovi prodali vilu na drobného v roce 1889 a záhy nato koupila marie chleborádová pozemek na nároží 
ulic kounicovy a smetanovy pro stavbu nového domu. o dva roky později, aniž by začala stavět, pozemek prodala 
ernstu Gütlerovi, který na něm v roce 1891 postavil noblesní městskou vilu. od roku 1893 byl jejím majitelem 
eduard kordina a v roce 1906 tzv. chleborádovu vilu koupila jednota pro zvelebení církevní hudby na moravě. 
viz zatloukal, p.: Brněnská architektura, s. 118, a Slavné brněnské vily, s. 17–19.

35 viz archiv pk, knih. vl. č. 103 – drobného 30 (tehdejší č. p. 273).

36 viz poznámku 8.

37 viz archiv pk, knih. vl. č. 744 – drobného 30 (tehdy č. p. 273); viz poznámku 35.
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tišek dvořák, od prosince 1936 byli polovičními vlastníky marie dvořáková a ing. miloslav 
dvořák a od roku 1960 byla nemovitost v majetku československého státu. existence dvou 
knihovních vložek (č. 103 a č. 744) na dům s adresou drobného 30, stejně jako doba zboření 
vily, zůstávají záhadou. na místě zbořené adamčikovy vily totiž ani nevznikl žádný nový ob-
jekt. až na přelomu 60. a 70. let byly v těchto místech v horní části ulice schodové postaveny  
družstevní bytové domy, které však již ve sledovaných pozemkových knihách zapsány nejsou....38

kdy byla stavba zbořena, se nepodařilo zjistit. na situačních plánech k objektu drob-
ného 26 z let 1949, 1952 a 1955 již někdejší adamčikova vila zakreslena není....39 dům tedy 
byl stržen buď ještě před druhou světovou válkou, anebo těsně po ní....40 dle pamětníků již 
v roce 1945 adamčikova vila nestála. pavel zatloukal uvádí, že byla zbořena dokonce už  
v roce 1908 v souvislosti se stavbou dalšího nájemního domu na schodové 14, kterou měl 
realizovat stavitel františek a. dvořák....41 takto časný zánik vily se však jeví jako nejméně 
pravděpodobný, neboť objekt je zachycen ještě i na jančově plánu velkého brna z roku 1926 
a na mapách města brna z 30. let. ulice schodová navíc zdaleka nedosahovala až do těchto 
míst, její horní část byla zastavěna až na přelomu 60. a 70. let....42

38 jde o bytové domy stavebního bytového družstva zaměstnanců královopolské strojírny brno (konkrétně dům 
schodová 14), které byly kolaudovány v únoru 1971; stavební povolení bylo vydáno v červnu 1968 (archiv odboru 
územního a stavebního řízení magistrátu města brna, počítačová databáze). za pomoc při studiu materiálů 
v archivu odboru územního a stavebního řízení magistrátu města brna děkuji paní lei oškerové.

39 viz projektová dokumentace k objektu drobného 26 související s úpravami pro mateřskou školu (archiv odboru 
územního a stavebního řízení magistrátu města brna, složka drobného 26).

40 mohlo by to být například z důvodu těžkého poškození v důsledku válečných událostí. z pramenů je však zřejmé, 
že přímé zásahy při bombardování města postihly Černá pole na ulicích antonína slavíka, lesnické a lužově, které 
nejsou v bezprostřední blízkosti. viz müller, zdeněk – flodrová, m. – budík, miloš – schildberger, vlastimil: 
Bomby nad Brnem. Zpráva o leteckém bombardování města Brna v letech 1944 a 1945. brno 2005, s. 174–181.

41 viz zatloukal, p.: Brněnská architektura, s. 167. v roce 1908 byla adamčikova vila v majetku samotného stavitele 
františka a. dvořáka – viz archiv pk, knih. vl. č. 103 – drobného 30 (tehdy č. p. 273).

42 viz poznámku 38.
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Arnoldova vila

vlastní vila josefa arnolda na drobného 26 byla druhým objektem realizovaným v rámci vi-
lové kolonie a zároveň první stavbou z trojice vil situovaných v hloubi dlouhých parcel mezi 
ulicemi drobného a Černopolní (původně Hutterova 38).

Široké údolí potoka ponávky, zvláště jeho úseky v rámci lužáneckého parku, představo-
valo již od poloviny 19. století atraktivní a perspektivní prostor, který mohla výrazně zhod-
notit nová výstavba. podobně jako tomu bylo například v lipsku či drážďanech a dalších 
městech, kde se stavěly nádherné vily na březích řek a jezer nebo v zahradách, bylo dobovou 
snahou, aby se i okolí brna zvelebilo v tomto duchu. nejčastěji se v této souvislosti uvažo-
valo a také psalo o Černých polích. Úsměvným varováním před „nelibou vůní venkova“ byla 
zcela jistě záměrně zdůrazněna všeobecná luxusní noblesa těchto rezidenčních čtvrtí. „Staví 
se letní byty na návrší, nabízejícím lákavou vyhlídku, […] na břehu řeky nebo jezera, v oblasti 
dosti půvabné, uprostřed parkových zahrad, ale jen probůh ne v těsném sousedství hostinců a prů-
chodů obtěžkaných nepříjemným závanem z polí.“...43

o trojici staveb ve vilové kolonii nad lužánkami referoval soudobý denní tisk na sklonku 
března 1862: „V Černých Polích bude v blízké budoucnosti postaveno několik přepychových vil. 
Na svém pozemku nejprve postaví vilu pan stavitel Arnold, a jeho příkladu jsou odhodláni ná-
sledovat také pánové Dr. Adamčik a Dr. Giskra.“...44

dochované arnoldovy plány jeho vlastní vily jsou datovány 26. března 1862....45 od té-
hož data byli dle kupní smlouvy manželé josef a katharina arnoldovi majiteli pozemku ve 

43 „Man baut einen Sommeraufenthalt auf einer eine reizende Fernsicht bietenden Anhöhe […] am Ufer eines Flusses 
oder See´s, uns ist die Gegend nicht anmuthig genug, mitten in einem parkähnlichem Garten, aber um Gotteswillen 
nur nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von Gasthäusern und einer lebhaften dazu oft mit nicht sehr lieblichen 
Felder-Düften geschwängerten Passage.“ – viz neuigkeiten 11, nr. 197, 22. juli 1861.

44 „Auf den schwarzen Feldern werden sich in nächster Zukunft mehrere prächtige Villen erheben. So wird zuerst 
Hr. Baumeister Arnold auf den ihm gehörigen Grunde eine Villa erbauen, und seinem Beispiele sollen auch die  
Herren Dr. Adamčik und Dr. Giskra zu folgen gesonnen sein.“ – viz neuigkeiten 12, nr. 88, 31. märz 1862.

45 viz půdorysy sklepa, přízemí, patra a krovu a řez a–b, datované 26/iii 62 a signované josefem arnoldem (amb, 
fond u 9, sign. ivh/537-542).
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svahu nad lužánkami....46 k plánové dokumentaci je také přiloženo písemné povolení vydané 
7. dubna 1862 a podepsané brněnským starostou christianem d´elvertem: „Panu Josefu Ar-
noldovi se na základě komisionelního jednání 31. minulého měsíce povoluje, aby ve svém vlast-
ním vinohradu nad Lužánkami zbudoval pavilón. Tuto stavbu je třeba provést dle přiloženého 
schváleného plánu, který se vrací, a dodržovat přitom všeobecné stavební a policejní předpisy. 
Započetí stavby je třeba oznámit stavebnímu oddělení, její ukončení rovněž za účelem revize 
dle předpisů. Stavební deník se přikládá. Brno, 7. dubna 1862.“...47 stavba pokračovala zřejmě 
velmi rychle, neboť již 17. května se v novinách objevila zpráva: „Vila pana Arnolda v Černých 
Polích u Lužánek je připravena k osazení krovu.“...48 je tedy pravděpodobné, že nejpozději do 
konce léta 1862 byla stavba dokončena.

dispozice byla řešena na principu podélného dvoutraktu v levé části půdorysu a příčného 
jednotraktu v pravé části půdorysu. vstup do domu s předloženými schody byl situován 
v pravé krajní ose jihovýchodního průčelí. obdélná vstupní hala ve zvýšeném přízemí byla 
volně propojena s dvouramenným schodištěm, se kterým sousedila kuchyně. proti schodišti 
s bohatě dekorativním, zřejmě litinovým zábradlím byl vstup do jídelny. ta byla propojená 
dveřmi s dalším pokojem, z něhož byl stejně jako ze vstupní haly přístupný velký obytný 
salón s hlubokou obdélnou nikou. k pokoji za jídelnou a salónu přiléhala veranda. obytné 
místnosti i schodiště byly prolomeny sdruženými okny, okno v nice salónu, která měla na ji-
hozápadním průčelí formu rizalitu, bylo třídílné. půdorys patra byl téměř identický – velký 
salón s balkónem nad rizalitem, pokoj pro hosty a dvě menší komory. sdružená okna v patře 
byla dvou a třídílná. plány průčelí v dochovaném konvolutu chybí. nad oknem hostinského 
pokoje (jihovýchodní průčelí) byl trojúhelný dřevěný štít zastřešení, pravděpodobně s deko-
rativní řezbou. se schodištěm sousedila ložnice. ve vysoké hrázděné „věži“ se sedlovou stříš-
kou byl jeden pokoj.

46 viz archiv pk, knih. vl. č. 100 – drobného 26 (tehdy č. p. 101).

47 písemné povolení ke stavbě domu je přiloženo ke konvolutu dochovaných plánů – viz poznámku 45; stavební 
deník se nedochoval. za přepis textů přiložených k plánové dokumentaci autorka příspěvku děkuje phdr. josefu 
peterkovi.

48 „Die Villa des Hrn. Arnold in den schwarzen Feldern nächst dem Augarten ist bereits bis zur Aufsetzung des Dachstuhles 
gedtchen.“ – viz neuigkeiten 12, nr. 134, 17. mai 1862.
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v březnu 1863 josef arnold na parcele u své vily navrhl a realizoval stavbu obdélného skle-
níku. „Panu Josefu Arnoldovi […] se povoluje postavit […] na parcelách […] nad Lužánkami 
u nově zbudovaného pavilonu č. 101 […] skleník dle povoleného přiloženého plánu, který se vrací. 
[…] Stavební deník se přikládá. Brno, 2. března 1863.“...49

Josef Arnold se narodil 24. prosince 1824 v ingolstadtu v bavorsku,...50 kde studoval prů-
myslovou školu a zároveň se vyučil kamenickému a zednickému řemeslu....51 v letech 1841–1847 
studoval na polytechnice a akademii výtvarných umění v mnichově. po studiích pracoval 
jako dílovedoucí u královské stavební inspekce v mnichově a poté v řezně. později působil 
ve vídni, kde praktikoval v ateliéru jednoho z nejvýznamnějších architektů vídeňské ring-
strasse, Heinricha ferstela, který jej vyslal v roce 1851 do brna. zde začal arnold spolupraco-
vat s kamenickým mistrem johannem Wesselym (asi 1817–1853) a v roce 1853 získal koncesi 
stavitele a kamenického mistra. oženil se s ovdovělou kateřinou Wesselou (asi 1824 nebo 
1826–1900) a stal se tak spolumajitelem jejího domu na tereziině kolišti 7 (Theresienglacis), 
později josefovský příkop 3 (josefstädter Graben), kde bydlel a měl zde také kancelář....52 
v roce 1862 si postavil vlastní vilu nad lužánkami, ale jeho hlavní adresa zůstala na kolišti. 

vedle stavebního dvora vlastnil josef arnold také cihelny, kamenolomy, kamenické dílny 
a vzorkovnu stavebnin. byl rovněž činný veřejně jako člen brněnské obecní rady, člen mnoha 
sdružení a institucí, zejména stavitelské a inženýrské sekce moravského průmyslového spolku. 
v roce 1875 obdržel od císaře čestný zlatý kříž, v roce 1884 řád františka josefa i. a byl také 
nositelem rytířského řádu sv. řehoře.

josef arnold byl jednou z klíčových postav brněnské architektury 19. století a významně 
se podílel na tvorbě stavebního výrazu města. v jeho díle lze rozlišit dvě základní skupiny 
staveb – stavby podle vlastních návrhů a realizace cizích projektů. ve svých vlastních návr-

49 viz písemné povolení a plán skleníku (amb, fond u 9, sign. ivh/537-542).

50 v domovském listě josefa arnolda je uvedeno datum narození 22. února 1824 a místo brno. (amb, fond b 1/39 
archiv města brna, kartotéka domovského práva 1850–1948 /dále jen fond a 1/39/, kart. 4).

51 k osobnosti josefa arnolda viz d´elvert, christian(?): Joseph Arnold. notizen-blatt der historisch-statistischen section 
der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur beförderung des ackerbaues, der natur- und landeskunde, 1876, 
nr. 2, s. 11–12; Gemeinderath Josef Arnold †. brünner zeitung, 12. august 1887, s. 3; zatloukal, p.: Příběhy z dlouhého 
století, s. 270 a 275; zatloukal, p.: Brněnská architektura, zvláště s. 220.

52 za informace o brněnském počátečním působení j. arnolda a o jeho bydlišti děkuji mgr. mileně flodrové.
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zích uplatňoval styl doznívajícího romantického historismu s prvky arkádového stylu (rund-
bogenstil) mnichovské provenience...53 a později italizující neorenesanci....54 podobně jako ar-
chitekti august prokop a joseph seifert se věnoval také sociální výstavbě....55

jako provádějící stavitel realizoval řadu významných veřejných i soukromých staveb, ze-
jména zásadní brněnská díla architekta vídeňské ringstrasse, Heinricha ferstela,...56 a dalších 
tvůrců....57

v době, kdy realizoval urbanistický ideový koncept Heinricha von ferstela – skupinu 
prvních vilových staveb v brně nad lužánkami (1860–1863) s vlastní vilou (1862), se umístil 
jako druhý v soutěži na regulační plán města brna. s vítěznými tvůrci, moritzem kellnerem 
a franzem neubauerem, pak spolupracoval na kombinovaném regulačním plánu. věnoval 
se také restaurování památek. nejvýznamnějšími zakázkami byly restaurační práce v kated-
rále sv. petra a pavla (1863–1866) a v kostele sv. jakuba většího (1871–1879) – zde podle ná-
vrhů Heinricha ferstela. Často spolupracoval se známým brněnským sochařem a kameníkem 
adolfem loosem, otcem slavného architekta a brněnského rodáka adolfa loose....58

53 biskupský a chlapecký seminář na veveří 15, 1857–1859.

54 palác bochnerů von stražisko na přízově 1, v areálu továrny na sukno, později vlněna, 1864–1867; nájemní dům 
josefa flora na jezuitské 4, 1865; nájemní dům carla adolfa ripky na benešově 8, 1867–1868; palác Gustava adolfa 
von schoellera na cejlu 50, 1868; kounicův palác na náměstí svobody 21, 1870–1871, zbořen; kounicův palác 
na moravském náměstí 9, 1871–1872. pro jeho pozdější vlastní stavby je příznačná neorenesance s drobnými 
zoomorfními a antropomorfními prvky (mariánský ústav na lidické 24, 1883). postavil také některé brněnské 
továrny (springerovu na dornychu 38, 1862; offermannovu na trnité 1, 1867–1869).

55 sociální výstavba představovala již od poloviny 19. století naléhavý problém. v roce 1873 se v brně sešla konference 
věnovaná těmto otázkám a řešila se optimální podoba dělnického obydlí. vedle tradičních pavlačových domů se 
rozvíjela také výstavba kotážových domů a kolonií malobytových domů. viz zatloukal, p.: Brněnská architekura, s. 19.

56 palác johanna bergla, tzv. muzejka, 1860–1863; pravděpodobně také evangelický, tzv. Červený kostel na komenského 
náměstí, 1863–1867.

57 technické učiliště, dnes lékařská fakulta na komenského náměstí 2, 1858–1860; německé gymnázium, dnes jamu 
na komenského náměstí 6, 1860–1862; zemský ústav choromyslných, dnes psychiatrická léčebna v Černovicích, 
1861–1863; německá tělocvična pod Špilberkem, 1867–1868; český učitelský ústav, dnes fakulta architektury na poříčí 5, 
1878; městské divadlo, 1881–1882.

58 k osobnosti brněnského sochaře a kameníka adolfa loose (1829–1879) viz szadkowska, maria – van duzer, leslie – 
Černoušková, d.: Adolf Loos – dílo v českých zemích. praha 2009, s. 54–56 a 71–73.
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josef arnold zemřel v brně 12. srpna 1887 a 14. srpna 1887 byl po obřadu v kostele sv. ja-
kuba pochován na brněnském ústředním hřbitově....59

manželé arnoldovi vlastnili vilu téměř jedenadvacet let. dle kupní smlouvy z 30. září 
1883 „prodává Josef Arnold, stavitel v Brně, a jeho žena Katharina Arnoldová paní Charlotte  
Martini jim patřící vilu a zahradu na Hutterově 38“....60 po třinácti letech, 17. července 1896, 
prodala charlotte martini vilu albertině antonii langer, jejíž jméno je však v kupní smlouvě 
uvedeno jako lange....61 v souvislosti se jménem lange je třeba uvést, že v říjnu 1883, tedy mě-
síc poté, co se dle pozemkové knihy stala majitelkou nemovitosti charlotte martini, byl vy-
pracován „plán na adaptaci vily na Hutterově č. 38, patřící panu Langemu“ (?)....62 autor ná-
vrhu, snad carl schuhang (?), ponechal arnoldovu dispozici prakticky beze změny. pouze 
při západním nároží v přízemí byla navržena obdélná přístavba (Zubau) s toaletou a z po-
koje pro hosty a dvou komor v patře se staly jen dvě místnosti. to se v patře jihovýchodního 
průčelí projevilo prolomením dvou oken (oproti původnímu jednomu). podle nákresu jiho- 
východního průčelí byly fasády domu navrženy v duchu romantizující gotiky. vzhledem 
k absenci jakýchkoli dalších pramenů nelze jednoznačně určit, zda tato adaptace byla reali-
zována....63

nepodařilo-li se panu langemu realizovat romantickou úpravu vily, pak byl alespoň sta-
vebníkem stáje a kočárovny s bytem domovníka ve spodní části parcely, poblíž ulice drobného. 

59 arnoldův dům na kolišti zdědil po smrti jeho ženy kateřiny arnoldové-Wesselé její syn z prvního manželství, 
karl Wessely. ten jej v roce 1912 prodal Úrazové pojišťovně dělnické, aby ještě s dalšími okolními domy ustoupil 
stavbě Úrazové dělnické pojišťovny pro moravu a slezsko (dnes koliště 43, architekt bohumír Čermák, 1912–1913). 
viz flodrová, m.: Úrazová dělnická pojišťovna pro Moravu a Slezsko v Brně. nepublikovaný rukopis monografické 
studie.

60 viz archiv pk, knih. vl. č. 100 – drobného 26; sbírka listin ke knih. vl. č. 100, č. d. 9441/1883.

61 viz archiv pk, knih. vl. č. 100 – drobného 26; sbírka listin ke knih. vl. č. 100, č. d. 10340/1896.

62 viz plan über die adaptierung der villa, Hüttergasse nro 38 dem Herrn lange gehörig. (amb, fond u 9, 
sign. ivh/537-542). jméno lange se však v pozemkové knize objevuje až o třináct let později.

63 zásadní pramenná základna, spisovna stavebního úřadu města brna, na konci druhé světové války vyhořela. 
v dalších brněnských archivech jsou dochovány jen fragmenty stavební dokumentace k jednotlivým objektům.
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autorem plánu na přízemní stavbu ve tvaru písmene l, datovaného 4. ledna 1895, byl stavi-
tel carl Hemsak. jako stavebník je uveden carl lange....64

v březnu 1909 se stala majitelkou vily cecílie Hože, manželka brněnského advokáta kor-
nelia Hože. na základě plné moci, podepsané cecílií Hože 2. března 1909, a na základě pro-
hlášení, podepsaného téhož dne alfredem pollakem, byl ke koupi domu zplnomocněn al-
fred pollak, obchodník s uhlím v brně. kupní smlouva mezi albertinou lange a alfredem 
pollakem byla podepsána 23. března 1909....65 nemovitost byla albertinou antonií lange pro-
dána se vším příslušenstvím, právy a povinnostmi za sjednanou kupní cenu 120 000 korun. 
příslušenstvím byla myšlena zeleň, stáje a zahradní nábytek, dále ústřední vytápění a elektro-
instalace (bez lustrů)....66

manželé cecílie a kornelius Hože realizovali rozšíření a úpravu vily v duchu art deco 
s prvky secese. přesné datování ani autora projektu nelze z důvodu absence jakýchkoli pra-
menů určit. na základě formálně slohové analýzy celkového architektonicko-výtvarného vý- 
razu a mnoha dochovaných konstrukcí a detailů lze tuto stavební intervenci časově zařa-
dit přibližně do let 1909–1915, tedy do doby krátce po zakoupení vily cecílií Hože. jedním  
z konkrétních analogických příkladů je užití typu mosazných dveřních klik a okenních oliv 
v hlavním salonu a přilehlých pokojích v přízemí, které jsou zcela identické s dveřními kli-
kami a okenními olivami ve vlastní vile architekta dušana jurkoviče v brně-Žabovřeskách,  

64 viz amb, fond u 9, sign. ivh/537-542.

65 z uvedených dokumentů – z plné moci cecílie Hože, z prohlášení alfreda pollaka a z kupní smlouvy mezi albertinou 
lange a alfredem pollakem – vyplývá „dvojí“ orientační číslo někdejší arnoldovy vily, která je někdy označena 
adresou parkstrasse – sadová 26 nebo parkstrasse – sadová 28. viz archiv pk, knih. vl. č. 100 – drobného 26; 
sbírka listin ke knih. vl. č. 100, č. d. 1279/1909. tato diference se objevuje také v adresářích města brna až do 30. let 
20. století. jako sadová – parkstrasse 28 (?) je označena někdejší arnoldova vila i na situačním plánu, kde je 
zakreslena stavba stáje a kočárovny, realizovaná roku 1895 carlem lange – viz výše.

66 „[…] Frau Albertine Antonie Lange verkauft dem Herrn Alfred Pollak die Realität E.  Z. 100, Nr. C. 101, Oberzeile, 
Or. Nr. 28 Parkstrasse enthaltend die G. P. 226/1, 226/2 und die Gartenparzelle 445, 446, Oberzeile Parc. 314/4 Garten 
Grosse Neugasse in dessen unbeschränktes Eigentum mit allem Zubehör, mit allen Rechten und Pflichten wie sie 
diese Realität besessen oder zu besitzen berechtigt war, samt allem Zubehör als Pflanzen, Stall und Gartenmöbel, 
der Centralheizungsanlage und elekt. Anlage jedoch ohne Luster den vereinbarten Kaufpreis per 120 000 K. […]“ 
viz archiv pk, knih. vl  č. 100 – drobného 26, č. d. 1279/1909.
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postavené v roce 1906....67 k soudobým technickým standardům patřila například okna s me-
chanismem na otvírání ventilačních křídel, vnější dřevěné rolety proti slunci s vnitřním ře-
menicovým ovládáním (s koženými nebo lněnými řemeny), jídelní výtah apod. období let  
1909–1915 odpovídá také typ dekorativních litinových radiátorů, ale i výtvarné pojetí někte-
rých konstrukcí a detailů, jako například schodišťového zábradlí, dřevěných ostění dveří, štu- 
kových dekorů na stropech, typů dlažeb apod. většina z uvedených prvků je doposud zacho-
vána v autentickém stavu a jsou plně funkční (radiátory, jídelní výtah apod.).

na základě srovnání původních arnoldových plánů z roku 1862 se zaměřením stavby 
z roku 1952...68 a na základě orientační prohlídky objektu byla zpracována schematická sta-
vebněhistorická analýza....69 dispozice arnoldovy vily z roku 1862 včetně schodišťového pro-
storu zůstala prakticky nedotčena, objekt však byl v přízemí i v patře rozšířen. byly osazeny 
nové výplně oken a dveří, schodišťové zábradlí a nově byla upravena všechna průčelí. fasády 
byly provedeny v kombinaci hladké a hrubě strukturované omítky s nárožní omítkovou bo-
sáží, včetně dřevěné verandy a zábradlí balkónu na jihozápadním průčelí. u vstupní partie 
vznikla nová dřevěná přízemní veranda. 

architektonická úprava stavby v duchu art deco, realizovaná za vlastnictví cecílie Hože, 
představuje kvalitní dobovou intervenci v bezvadném řemeslném provedení, která je navíc 
umocněna faktem, že se až do současnosti zachovala prakticky v nedotčeném autentickém 
stavu....70 z původní stavby z roku 1862 byla zachována „arnoldova věž“ z hrázděného cihlo-
vého zdiva. rozsáhlá zahrada charakteru anglického parku byla v průběhu let kultivována 

67 k jurkovičově vile nejnověji viz Černoušková, d. – matulíková, zoja – straková, martina – václavík, robert – 
všetečka, petr: Vila Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách ve světle komplexního průzkumu. průzkumy památek 
16, 2009, č. 1, s. 89–126. za poskytnutí srovnávacích fotografií z jurkovičovy vily děkuji kolegům z ateliéru transat 
architekti.

68 tehdy byla vila upravena pro potřeby mateřské školy; viz poznámku 78.

69 za pomoc při terénním průzkumu, analýze stavebního vývoje a zhotovení fotodokumentace děkuji phdr. pavlu 
borskému, csc. za řadu fotografií děkuji také mgr. evě kallabové, phd. a ing. lucii krskové.

70 na severovýchodním průčelí je dodnes patrné poškození omítky střelbou. ze vzpomínek pamětníků a z osudů 
blízké vily tugendhat je známo, že v této oblasti Černých polí operovala v dubnu 1945 rudá armáda, v případě vily 
tugendhat konkrétně kavalerie maršála malinovského, složená převážně z vojáků asijských republik sovětského 
svazu. je tedy nanejvýš pravděpodobné, že všeobecnému drancování padly za oběť i další domy v nejbližším okolí. 
viz Černoušková, d. – janeček, j. – ksandr, k. – zahradník, p.: Nové poznatky ke stavební historii, s. 98–100.
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a užívána v souladu s objektem vily. dle již jen tradovaných vzpomínek pamětníků zde byly 
altánky a besídky se zahradním nábytkem....71

Cecílie Hože užívala vilu téměř třicet let se svým manželem korneliem Hože, který byl 
advokátem a spolupodílníkem v maloměřické cihelně a cementárně....72 advokát a továrník 
kornelius Hože (nar. 12. září 1854 v brně) byl synem lékaře Heřmana Hože (1808–1881), po-
cházejícího z bučovic....73 cecílie Hože byla rozená löw-beerová (nar. 11. června 1864 v brně) 
a byla to starší sestra alfreda löw-beera (1872–1939), otce Grety tugendhatové (1903–1970), 
a tedy Gretina přímá teta....74 kornelius a cecílie Hože měli jediného syna maxe (nar. 4. října 
1888 v brně), který byl rovněž titulován jako továrník a jako vedoucí provozu v maloměřické 
cementárně. max Hože se 30. dubna 1916 v brně oženil s bedřiškou kesslerovou (nar. 15. února 
1896 v brně) a manželství zůstalo zřejmě bezdětné. ještě v roce 1918 bydlel max Hože ve vile 
na drobného....75 

kornelius Hože zemřel 19. srpna 1936 ve vídni. vila na drobného 26 byla cecílii Hože 
v říjnu 1939 zabrána gestapem. všichni členové rodiny, židovského původu, byli zřejmě záhy 
odvlečeni do koncentračních táborů. cecílie Hože zemřela ve věku 78 let 7. září 1942 v tere-
zíně. její syn max Hože i se ženou bedřiškou zemřeli oba 17. listopadu 1942 neznámo kde.  
 
 

71 ve veřejných ani soukromých archivech či dobových publikacích se doposud nepodařilo objevit žádné fotografie 
domu (stejně jako v případě Giskrovy a adamčikovy vily). k dispozici nejsou ani fotografie rodiny Hože – 
za konzultaci děkuji prof. daniele Hammer-tugendhat, praneteři cecílie Hože a dceři Grety tugendhatové. 
za další informace a konzultace děkuji kolegům ing. arch. ivetě Černé a mgr. jindřichu chatrnému z muzea  
města brna.

72 viz Adressbuch von Brünn, Königsfeld, Hussowitz, Kumrowitz, Sebrowitz, Julienfeld, Schimitz, Czernowitz, Ober- 
-Gerspitz, Steinmühle und Neu-Leskau. brno 1918, kde je uvedena adresa parkstrasse 28 (?); viz poznámku 65.

73 k osobním datům jednotlivých členů rodiny viz domovské listy (amb, fond b 1/39, kart. 130 a 216).

74 alfred löw-beer koupil o čtyři roky později (v srpnu 1913) v sousedství sestřina domu nad lužánkami secesní vilu 
na drobného 22 (viz poznámku 13). v horní části pozemku při ulici Černopolní si jeho dcera a neteř cecílie Hože 
Greta, provdaná tugendhatová, dala v letech 1929–1930 postavit rodinný dům podle projektu německého architekta 
ludwiga miese van der rohe, který vešel do dějin architektury jako jedna z neslavnějších vilových staveb na světě.

75 max a bedřiška Hože se později přestěhovali do prahy, neboť v maxově domovském listě je uvedena adresa bytu 
seminárská 41 a praha vii – v Holešovičkách.
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pravděpodobně byli společně zplynováni v některém koncentračním táboře, neboť oba byli 
usnesením okresního civilního soudu pro prahu-východ ze dne 18. června 1947 prohlášeni 
za mrtvé.

po druhé světové válce (1946–1948) přešla vila pod národní správu a později pod správu 
bytových podniků města brna (v nájmu státních lesů, n. p., ředitelství „masarykův les“)....76 
v roce 1953 se stala majetkem československého státu....77

novodobá historie arnoldovy vily se začala psát v roce 1951, kdy bylo rozhodnuto o její 
úpravě pro potřeby mateřské školy....78 od školního roku 1952–1953 až do současnosti sídlí 
ve vile jedna z nejstarších mateřských škol v brně....79 Historie „mateřinky“ na drobného jako 
instituce sahá dle školní kroniky do roku 1891 (v literatuře je také uváděn rok 1886 a 1896)....80 
Školka byla zřízena výborem brněnské matice školské a své první sídlo měla na ulici schmer-

76 někdejší stáj a kočárovna s bytem domovníka byly podle plánu z prosince 1949 adaptovány na garáž a dřevník – 
viz plánovou dokumentaci (archiv odboru územního a stavebního řízení magistrátu města brna, složka 
drobného 26).

77 viz archiv pk, knih. vl. č. 100 – drobného 26.

78 plány adaptace (situace 1 : 1000, půdorys přízemí a patra a řez 1 : 100), odsouhlasené 18. 3. 1952, zpracovala projekční 
kancelář stavebního komunálního podniku města brna – viz plánovou dokumentaci (archiv odboru územního 
a stavebního řízení magistrátu města brna, složka drobného 26). tyto plány jsou doposud jedinou výkresovou 
dokumentací „stávajícího stavu“ (od roku 1952 došlo v objektu jen k dílčím drobným úpravám).

79 vůbec první mateřská škola v brně, tehdy tzv. dětská zahrádka, byla nákladem brněnské matice školské založena 
10. května 1881 na josefově, v domě 41 (nynější ulice bratislavská). „Výbor Matice školské v Brně usnesl se na základě 
změněných a rozšířených stanov, jež vysokému c .k. místodržitelství k potvrzení předloženy jsou na památku sňatku 
Jeho Výsosti kraleviče Rudolfa, zříditi a dne 10. května 1881 otevříti v Brně dětskou zahrádku s obcovací řečí českou 
a spojiti ji se stávající soukromou školou národní, nákladem Matice školské vydržovanou.“ viz zakládací listinu 
první české mateřské školky v brně, datovanou 22. dubna 1881 (amb, fond l 25 okresní školní rada v brně-městě 
1870–1905 /1907/, inv. č. 28, kart. 17, relace o školách, které vydržovala vlastním nákladem brněnská matice školská 
1879–1905).

80 viz Školní kroniku (uložena v mŠ drobného 26). zakládací listinu mateřské školy na drobného 26 se v archivních 
pramenech nepodařilo najít. rok založení (1891) však není zcela jednoznačný, neboť v literatuře se uvádí také rok 
1886: „dne 15. května 1886 zřízena školka na Šmerlingově ulici, jež dne 1. srpna 1906 byla přestěhována na Hutterovu 
ulici“; viz Třicet let „Brněnské matice školské“ (1877–1907). brno 1908, s. 19, anebo rok 1896: „dne 15. května 1896 
zřízena školka na Šmerlingově ulici, jež dne 1. srpna 1906 byla přestěhována na Hutterovu ulici“; viz Čtyřicet let  
Matice školské a českých škol obecných v Brně. brno 1918, s. 22. za umožnění studia Školní kroniky děkuji mgr. lence 
Čoupkové, ředitelce mateřské školy drobného 26.
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lingově, nynější třídě kpt. jaroše....81 „dámami dobrotitelkami“ v době založení školky byly 
paní donátová a paní kubešová a zapsáno bylo 149 dětí....82 ve školním roce 1906–1907 byla 
mateřinka dle školní kroniky i dle výročních zpráv přeložena do místností na ulici Hutte-
rově ulici (nynější ulice traubova) č. o. 29 a ve školním roce 1934–1935 na Winterhollerovo 
náměstí (nynější náměstí 28. října) č. o. 21....83 po přestěhování mateřské školy do někdejší ar-
noldovy vily v roce 1952 bylo zřízeno také oddělení s noční péčí a část dětí zůstávala ve školce 
celotýdenně....84 později byla kapacita rozšířena o novostavbu tzv. „školičky“. stavební povo-
lení „k provedení stavby malé typové, provisorní školy v Brně, ulice Drobného čís. 26“ bylo vy- 
dáno 8. července 1955....85

v letech 1973–1975 byl na spodní části parcely při ulici drobného postaven družstevní by-
tový dům dvou stavebních bytových družstev (drobného 26a)....86 průjezd a průchod na po-
zemek k arnoldově vile je přímo tímto domem.

81 viz flodrová, m.: Brněnské ulice, s. 248–249. přesné číslo domu se nepodařilo zjistit.

82 viz Školní kroniku (uložena v mŠ drobného 26). za zmínku stojí, že jednou z „dam dobrotitelek“ v období 
do roku 1900 byla paní bartelmusová, zřejmě manželka brněnského továrníka roberta bartelmuse a matka boženy 
bartelmusové (1883–1965), která se v roce 1903 provdala za architekta dušana jurkoviče. roku 1900 navrhoval dušan 
jurkovič pro továrníka bartelmuse letovisko rezek u nového města nad metují a při této příležitosti se seznámil 
se stavebníkovou dcerou. viz Černoušková, d. – matulíková, z. – straková, m. – václavík, r. – všetečka, p.: Vila 
Dušana Jurkoviče, s. 83–84.

83 viz flodrová, m.: Brněnské ulice, s. 161–162 a 246. ve školním roce 1948–1949 byla po intervenci rodičů ohledně 
nevyhovujících prostor přislíbena pomoc čsl. stavebními závody, které měly „školku úderníků“ v objektu drobného 22 
(někdejší löw-beerova vila – viz poznámky 13 a 74), avšak zřejmě bezvýsledně.

84 za zmínku stojí poznámka z let 1956–1957, kdy pracovní podmínky jsou hodnoceny jako velmi obtížné. mnoho 
dětí bylo z rozvrácených rodin a 30 % dětí bylo řecké národnosti, přičemž většina z nich neuměla česky; viz Školní 
kroniku (uložena v mŠ drobného 26).

85 v přízemní nepodsklepené stavbě, situované pod arnoldovou vilou, byly navrženy dvě třídy pro osmdesát dětí,  
kabinet pro učitele, šatny a sociální zázemí. architektonické řešení dispozice i průčelí bylo zpracováno podle 
typových plánů vypracovaných studijním a typizačním ústavem v praze, které byly závazné vzhledem k nouzovému 
opatření ministerstva školství. celkový náklad na stavbu činil 240 000 kč a investorem byl městský národní výbor 
v brně, odbor školství; stavbu realizoval stavební podnik města brna. viz plánová dokumentace (archiv odboru 
územního a stavebního řízení magistrátu města brna, složka drobného 26).

86 stavbu realizovalo stavební bytové družstvo zaměstnanců vojenské akademie antonína zápotockého a stavební 
bytové družstvo mládí. stavební povolení je z 15. 3. 1973, kolaudace proběhla 9. 12. 1975. (archiv odboru územního 
a stavebního řízení magistrátu města brna, počítačová databáze).
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význam arnoldovy vily spočívá především v urbanistických souvislostech. jestliže kaise-
rova, Giskrova a adamčikova vila byly stavby architektonicky do značné míry analogické až 
typizované, vlastní vilu navrhl josef arnold ve zcela odlišném duchu. její úprava ve stylu art 
deco s prvky secese včetně řemeslného provedení je velmi kvalitní. zcela výjimečný je prak-
ticky nedotčený autentický stav domu. tyto kvality jsou navíc umocněny kulturně-historic-
kými souvislostmi. stavebníkem a prvním majitelem vily byl jeden z předních tvůrců brněn-
ské architektury 19. století, stavitel josef arnold. poslední majitelkou vily byla cecílie Hože, 
rozená löw-beerová, která pocházela z rodiny významných brněnských průmyslníků. její  
neteř Greta tugendhatová si dala na dohled od arnoldovy vily v letech 1929–1930 postavit 
rodinný dům, který vešel do dějin světové architektury jako jedna z nejvýznamnějších vilo-
vých staveb. příslušníci rodin löw-beerových a tugendhatových vlastnili a obývali v nejbliž-
ším okolí od počátku 20. století více nemovitostí a podíleli se tak do jisté míry na „kultivaci“ 
této části města. od roku 1952 sídlí v arnoldově vile mateřská škola, která patří k nejstarším  
v brně. s odstupem času nelze než konstatovat, že tento způsob využití domu a rozsáhlého po-
zemku byl velice šťastnou volbou, konvenující s charakterem okolní rezidenční čtvrti. zahra- 
da, v níž je vila „ukryta“, má charakter lesoparku a děti zde tráví své venkovní aktivity....87

87 v únoru 2010 byla arnoldova vila ministerstvem kultury České republiky prohlášena kulturní památkou.
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AD PERSONAM 

když jsem zpracovávala stavebněhistorickou dokumentaci k arnoldově vile, jako vždy vše 
velmi spěchalo. při zběžném terénním průzkumu, spočívajícím hlavně ve fotodokumentaci 
stavby a v konfrontaci arnoldových plánů z roku 1862 se současným stavem objektu, mně 
byl velmi nápomocen kolega pavel borský. plány „seděly“ jen částečně a díky poněkud „za-
motané“ topografii jsme „bloudili“ po někdejší Hutterově ulici. dokonce jsme zapochybo-
vali, zda jsme vůbec v tom správném domě. jedinou autoritou, která nás mohla zorientovat, 
byla – jako v minulosti už tolikrát – naše paní milenka. na mou naléhavou prosbu se dosta-
vila osobně hned na druhý den do badatelny archivu města brna a tam jsme společně po-
mocí map a adresářů rozluštily řadu záhad. dotazy k osobnosti stavitele josefa arnolda mně 
zodpověděla paní milenka obratem v dopise, datovaném v brně 2. září 2009: „Vážená a milá 
paní doktorko, protože můj počítač Matýsek má nějaké problémy a já Vás nechci nechat čekat, 
než se umoudří, volím starý dobrý psací stroj, abych Vám opsala těch pár vět ohledně domu Jo-
sefa Arnolda. Tak tedy: …“

tak tedy: milá paní milenko, nechť vám zdravíčko a počítač matýsek slouží ještě dlouhá 
léta. nechť se ještě můžeme těšit z vašich dalších publikací, z vašeho poutavého povídání 
v rozhlase a hlavně z osobních setkání s vámi. mnoho jste nám pomohla a mnoho jste nás na- 
učila. celý svůj osobní a profesní život jste zasvětila městu brnu. jeho historii jste zpracovala 
v řadě odborných textů a osobitým způsobem jste ji dokázala přiblížit tisícům brňanů, kteří 
by jinak po starých zašlých časech možná ani nevzdechli. díky vám však o dějinách města, 
ve kterém žijí, vědí mnohé. a také vědí, kdo je historička milena flodrová.
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Situační plán Arnoldovy, Giskrovy a Adamčikovy vily; 
Josef Arnold, nedatováno, asi 14. února 1863.

Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9  
Sbírka map a plánů 1645–2000,  

sign. IVh/921 (909, 1000).

Situační plán zemského hlavního  
města Brna z roku 1885 (výřez).
Uloženo v Archivu města Brna,  
fond U 9, Sbírka map a plánů  

1645–2000 sign. K 42.
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Vila Karla Kaisera na Černopolní 39 (Huterova 30); Josef Arnold, 11. dubna 1860.  
Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9 Sbírka map a plánů 1645–2000, sign. IVh/917-918.
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Vila Josefa Arnolda na Drobného 26 (Huterova 38); půdorysy sklepa, přízemí, patra a krovu; Josef Arnold, 26. března 1862.
Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9 Sbírka map a plánů 1645–2000, sign. IVh/537-542.
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Vila Josefa Arnolda na Drobného 26 (Huterova 38);  
řez, Josef Arnold, 26. března 1862.

Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9  
Sbírka map a plánů 1645–2000, sign. IVh/537-542.

Povolení pro Josefa Arnolda ke stavbě „pavilónu“  
nad Lužánkami ze 7. dubna 1862.

Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9  
Sbírka map a plánů 1645–2000, sign. IVh/537-542.
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Vila Josefa Arnolda na Drobného 26 (Huterova 38); návrh adaptace vily datovaný  
v říjnu 1883 (nerealizováno); stavebník Carl Lange; autor neznámý (Carl Schuhang ?).

Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9 Sbírka map a plánů 1645–2000, sign. IVh/537-542.
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Vila Karla Giskry na Drobného 28 (Huterova 40);  
půdorys sklepa a přízemí a řez, Josef Arnold, 17. května 1862.

Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9 Sbírka map a plánů 1645–2000, sign. IVh/543-544.
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Vila Franze a Josefa Adamčikových na Drobného 30-Schodová 14 (Huterova 42);  
řez a zahradní průčelí, Josef Arnold, 14. února 1863.

Uloženo v Archivu města Brna, fond U 9 Sbírka map  
a plánů 1645–2000, sign. IVh/921 (909, 1000).
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Arnoldova vila, průčelí do ulice Drobného a zahradní  
průčelí se vstupem do domu; současný stav.  

Foto Dagmar Černoušková 2009.
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Arnoldova vila, detail schodišťového zábradlí a ostění dveří v interiéru; současný stav.
Foto Pavel Borský 2009.
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Arnoldova vila, detaily štukové výzdoby stropů v přízemí domu; současný stav.
Foto Pavel Borský 2009.



427427

Arnoldova vila, dveřní a okenní kliky identické s klikami dveří a oken  
ve vlastní vile Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách; současný stav.

Foto Dagmar Černoušková 2009.
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Die Arnold-Villa oberhalb des Augartens 
Die erste Villenkolonie in Brünn
Dagmar Černoušková

im jahre 1860 begann die urbanisation des stadtviertels Černá pole. der gezogene kamm 
über dem park lužánky (augarten), der als belvedere bezeichnet wurde, war bis mitte des 
19. jahrhunderts loser bestandteil des augartens und öffentliche Grünanlagen gingen dort 
fließend in private Gärten über. auf diesen mit Weinrebe und obstbäumen bepflanzten par-
zellen entstand die älteste villenkolonie in brünn. die villen im raum zwischen der drob-
ného-straße (einst Huttergasse, später parkstraße) und der Černopolní-straße (schwarzfeld- 
gasse) wurden durch den brünner baumeister josef arnold nach dem urbanistischen konzept 
von Heinrich ferstel, einem der Hauptarchitekten der Wiener ringstraße erbaut.

als erste wurde die villa kaisers (plan aus dem 11. april 1860) in der Černopolní-straße  39 
(ursprünglich Huttergasse  30) erbaut. in den jahren 1897–98, als das Haus im besitz des bau-
meisters josef jelinek war, wurde es erweitert und zu seiner dominante wurde der asymmet-
risch situierte treppenturm. der zweite bau war die eigene villa des baumeisters josef ar-
nold (plan aus dem 26. märz 1862) in der drobného-straße  26 (Huttergasse  38), als dritte 
folgte die villa des brünner bürgermeisters karl Giskra (plan aus dem 17. mai 1862) in der 
drobného-straße  28 (Huttergasse  40) und die letzte war die heute schon abgerissene villa 
der advokaten franz und josef adamčik (plan aus dem 14. februar 1863) in der drobného-
straße  30 – schodová-straße  14 (Huttergasse  42). die brünner zeitung berichtete über die 
villenkolonie oberhalb des augartens am 31. märz 1862: „Auf den Schwarzen Feldern werden 
sich in nächster Zukunft mehrere prächtige Villen erheben. So wird zuerst Hr. Baumeister Ar-
nold auf dem ihm gehörigen Grunde eine Villa erbauen, und seinem Beispiele sollen auch die 
Herren Dr. Adamčik und Dr. Giskra zu folgen gesonnen sein.“ bereits am 17. mai 1862 erschien 
in der zeitung die nachricht: „Villa des Hrn. Arnold in den schwarzen Feldern nächst dem 
Augarten ist bereits bis zur Aufsetzung des Dachstuhles gediehen.“ es ist also offensichtlich, 
dass spätestens bis ende sommer 1862 der bau fertig war. 

josef arnold mit ehefrau katharina besaßen das Haus fast 21 jahre lang. im märz 1909 
ging die villa in den besitz von cecílie Hože, ehefrau des brünner advokaten und teilha-
bers der maloměřicer ziegel- und zementfabrik kornelius Hože über. das ehepaar Hože 
führte wohl in der jahren 1909–1915 die erweiterung und Herrichtung der villa im Geiste 
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von art deco mit elementen des jugendstils durch – siehe das treppengeländer, die Holz-
verkleidung der fenster und türe, den deckenstuck, das pflaster usw. zu damaligen tech-
nischen standarden gehörten z. b. fenster mit dem schließmechanismus der ventilations-
flügel, außenholzrollos mit innerer riemensteuerung, dekorative gusseiserne radiatoren. 
die meisten angeführten elemente sind bisher im authetischen zustand erhalten und voll 
funktionsfähig. pläne dieser Herrichtungen und damit die genaue datierung und der au-
tor konnten nicht festgestellt werden. der stilformale ausdruck evoziert jedoch eindeutig 
die periode knapp vor dem ersten Weltkrieg. erwähnenswert ist die anwendung des ana-
logischen typs der messingstür- und fensterklingen im Hauptsalon und anliegenden zim-
mern im erdgeschoss, die mit diesen elementen in der eigenen villa des architekten dušan 
jurkovič in brünn-Žabovřesky aus dem jahre 1906 ganz identisch sind. von dem ursprüngli-
chen bau aus dem jahre 1862 wurde der „arnold-turm“ aus fachwerk erhalten.

bemerkenswert sind auch kulturell-historische zusammenhänge. der bauherr und erste 
besitzer der villa war einer der vornehmen Gestaltern der brünner architektur des 19. jahr-
hunderts, baumeister josef arnold. die letzte besitzerin cecílie Hože, geb. löw-beer, stammte 
aus der familie der bedeutenden brünner industriellen. sie war die schwester von alfred 
löw-beer, vater von Grete tugendhat und damit ihre direkte tante. Grete tugendhat ließ 
sich im oberen teil des Grundstücks seiner eltern (in der sichtweite der ehemaligen villa 
arnolds) in den jahren 1929–1930 ein einfamilienhaus erbauen, das zu einem der berühm-
testen villenbauten der Welt wurde. angehörige der familien löw-beer und tugendhat be-
saßen und bewohnten im frühen 20. jahrhundert in der nächsten umgebung mehrere im-
mobilien (in drobného-, Černopolní-, antonína slavíka-straße) und beteiligten sich also im  
gewissen maße an der „kultivation“ dieses stadteils. 

ab 1952 beherbergt die ehemalige arnold-villa einen kindergarten, der zu den ältesten 
in brünn gehört. mit zeitabstand ist festzustellen, dass diese nutzung der villa eine glückli-
che Wahl war, die darüber hinaus mit dem charakter des sie umgebenden residenzviertels 
übereinstimmt. bestandteil des objekts war und ist ein ausgedehntes Grundstück. der Gar-
ten, in welchem die arnold-villa „versteckt“ ist, weist den charakter eines Waldparks mit 
obstbäumen im oberen teil auf. er ist für die bedarfe des kindergartens hergerichtet und 
kinder verbringen dort ihre freizeit.  
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