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Anotace 

Moje práce se zabývá Habsburky z těšínské větve, kteří byli v letech 1819-1918 majiteli 
židlochovického panství nebo zde trvaleji žili. V první části se věnuji velmi stručně a krátce 
historii Židlochovic, v dalších dále Habsburkům, kteří mají nějaký vztah k Židlochovicím: 
Albertu Kazimíru Sasko-Těšínskému, Marii Kristině Habsbursko-Lotrinské, Karlu Ludvíku 
Rakousko-Těšínském, Albrechtu Fridrichu Rakousko-Těšínskému, Karlu Ferdinandu 
Rakousko-Těšínskému, Fridrichu Rakousko-Těšínskému, Marii Kristině Rakouské, Karlu 
Štěpánu Rakousko-Těšínskému, Evženu Rakousko-Těšínskému a španělskému králi Alfonsi 
XIII. 

Klíčová slova 

Habsburkové, židlochovické panství, těšínské vévodství, Židlochovice, židlochovický zámek, 
francouzské revoluční války, napoleonské války, první italská válka za nezávislost, třetí italská 
válka za nezávislost, revoluce v roce 1848, pozdně empírový sloh, cukrovar Florentina Roberta, 
židlochovický park, modernizace, první světová válka, Španělské království, Druhá španělská 
republika, Polsko, námořnictvo, řád německých rytířů 

Abstract 

This work presents the Teschen branch of the family of Habsburgs, who in 1819-1918 owned 
the Židlochovice estate or spent some time living there. In the first part I deal briefly with the 
history of Židlochovice (Czech Republic), and in following ones with the Habsburgs related 
to this town: Albert Casimir of Saxon-Teschen, Maria Christina, Charles of Austria-Teschen, 
Albrecht Friedrich of Austria-Teschen, Karl Ferdinand of Austria-Teschen, Friedrich of 
Austria-Teschen, Maria Christina of Austria, Charles Stephen of Austria-Teschen, Eugen of 
Austria-Teschen and Alfonso XIII. of Spain 
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Habsburgs, Židlochovice estate, Duchy of Teschen, Židlochovice, Židlochovice Palace, Frech 
Revolutionary Wars, Napoleonic Wars, First ItalianWar of Independent, Third Italian of 
Independent, Revolutions of 1848, Neoclassicism, Florentin Robert´s sugar refinery, 
Židlochovice Park, modernization, First World War, Kingdom of Spain, Second Spanish 
Republic, Poland, navy, Teutonic Order 
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ÚVOD 

Téměř šest let cestou do školy na židlochovické gymnázium procházím kolem židlochovického 
zámku. Zámek a město mají bohatou historii. Ví se, že ji ovlivnili např. Žerotínové nebo 
Sinzendorfové, ale o jejich posledních majitelích Habsburcích se toho příliš neví. Starší 
generace ve městě je navíc ovlivněna záporným hodnocením Fridricha Rakousko-Těšínského 
básníkem Petrem Bezručem v básni, kterou Židlochovicím věnoval. Ani já sám jsem se o toto 
téma příliš nezajímal. Změnilo to až setkání s Mgr. Karlem Vavříkem, který se už řadu let 
zabývá historií města Židlochovice. 

Cílem mé práce je seznámit židlochovickou veřejnost s osudy Habsburků z těšínské větve, kteří 
židlochovické panství v letech 1819-1918 vlastnili nebo zde delší dobu pobývali. Chtěl bych 
také dokázat, že se jednalo o mimořádné osobnosti nejen v rámci habsburského rodu, ale 
i rakouských a evropských dějin. Výsledky své práce bych chtěl prezentovat židlochovické 
veřejnosti. 

Důležitými publikacemi, ze kterých jsem čerpal, byly knihy Brigitte Hamann Habsburkové: 
životopisná encyklopedie a Židlochovický okres: Vlastivěda moravská Augustina Kratochvíla. 
Pracoval jsem ale i s celou řadou dalších publikací, s archiváliemi a internetovými zdroji. 
Využil jsem rovněž soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka, Mgr. Tomáše Dratvy a Ing. Pavla 
Marka. Židlochovický zámek jsem navštívil a pořídil fotografie interiéru. 
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1 VLASTNÍCI ŽIDLOCHOVIC 

Jako první známý vlastník Židlochovic je uváděn v listině českého krále Václava I. z roku 1237 
Rym de Selowiz.1 Roku 1349 připadly Židlochovice moravskému markraběti Janu Jindřichovi. 
Po jeho smrti je zdědil jeho syn Jošt. Ten daroval obec roku 1407 Vilému Zajíci z Valdeka, 
který do správy obce přidělil i obce Unkovice a Nosislav. Po smrti Viléma Zajíce z Valdeka 
zdědil obce Jindřich z Valdštejna. Po Jindřichovi připadlo jeho dědictví pánům z Boskovic. 
Ladislav z Boskovic skoupil sousední obce Ledce a Blučinu, ale již roku 1508 vše prodal 
Vilémovi z Pernštejna. Vilém sjednotil nově koupené obce se svými předchozími statky a dal 
vzniknout židlochovickému panství. V dalších letech k němu přibyly obce Medlov, Přísnotice, 
Syrovice, Hrušovany, Měnín a Ledce. Středem panství byla židlochovická tvrz, později 
přestavená na zámek. Po Pernštejnech (vlastnili panství v letech 1508–1561) se na panství 
vystřídala spousta majitelů: páni ze Zástřizl (1561–1569), páni ze Žerotína (1569–1616), 
Valdštejnové (1616–1697), Sinzendorfové (1697–1743), Ditrichštejnové (1743–1819). 

Roku 1819 kvůli velkým dluhům prodal kníže František z Ditrichštejna židlochovické panství 
za 1,1 milion zlatých těšínskému vévodovi Albertu Kazimíru Sasko-Těšínskému, který se 
přiženil do rodu habsburského sňatkem s Marií Kristinou Habsbursko-Lotrinskou (obr. č. 1), 
jednou z dcer císařovny Marie Terezie. Zemřel bezdětný a podle jeho poslední vůle připadlo 
těšínské vévodství i židlochovické panství Karlu Ludvíkovi, třetímu synovi císaře 
Leopolda II.,2 kterého se ženou adoptovali. Po něm zdědil veškerý majetek jeho syn Albrecht 
Fridrich Rakousko-Těšínský. Jelikož i Albrecht Fridrich po smrti neměl komu předat panství, 
adoptoval svého synovce Fridricha Rakousko-Těšínského a učinil ho svým nástupcem. Ten byl 
zároveň posledním soukromým majitelem židlochovického panství. V roce 1918 byl všechen 
jeho majetek v nově vzniklé Československé republice zestátněn.3 

Dnes jsou Židlochovice obcí s rozšířenou působností a spravují dalších 24 sousedních obcí.4 

                                                 

1 FRIEDRICH, Gustav. Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae. Tomi III fasciculus primus, Inde ab 
a. MCCXXXI. usque ad a. MCCXXXVIII/160. Pragae, Terra Bohemiae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae, 
1942. 
2 Leopold II. byl druhým synem římského císaře Františka I. Štěpána Lotrinského a císařovny Marie Terezie. 
Po smrti svého otce se stal roku 1765 toskánským velkovévodou a po smrti svého bezdětného bratra, císaře 
Josefa II. roku 1790 římským císařem. Zemřel náhle roku 1792 ve Vídni. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 244-247   
3 KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovický okres: Vlastivěda moravská. Brno: GARN, 1910. ISBN 987-80-
86347-86-8. str. 60-63 
4 Města a obce online [online]. 1996 [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: http://mesta.obce.cz/obce_orp.asp?zujorp= 
584282 
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2 ALBERT KAZIMÍR SASKO-TĚŠÍNSKÝ, MARIE KRISTINA 

HABSBURSKO-LOTRINSKÁ A KAREL LUDVÍK 

RAKOUSKO-TĚŠÍNSKÝ 

2.1 Albert Kazimír Sasko-Těšínský a Marie Kristina 
Habsbursko-Lotrinská 

Albert Kazimír Sasko-Těšínský (obr. č. 2) se narodil dne 11. 7. 1738 v Moritzburgu u Drážďan 
jako čtvrtý syn polského krále a saského kurfiřta Augusta III. Polského5 (obr. č. 3) a jeho 
manželky Marie Josefy Habsburské,6 dcery císaře Josefa I.7 

Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská (obr. č. 4) se narodila 13. 5. 1742 ve Vídni jako páté dítě 
císaře Františka I. Štěpána Lotrinského8 a císařovny Marie Terezie.9 

Marie Kristina byla nejmilovanějším dítětem Marie Terezie. Matka ji rozmazlovala, ale její 
výchově se hodně věnoval i otec. V rodině jí říkali Mimi nebo jednoduše Marie. Většina 
sourozenců na ni žárlila, protože byla talentovaná a velmi hezká. Marie Kristina se navíc 

                                                 

5 August III. byl synem polského krále a saského kurfiřta Augusta II. Silného a jeho manželky Kristýny 
Eberhardiny. Po smrti svého otce se roku 1733 stal saským kurfiřtem i polským králem, o Polsko se však příliš 
nestaral. Zemřel v Drážďanech roku 1763. 
FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2017. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-306-8. str. 263-280  
6 Marie Josefa byla nejstarším dítětem římského císaře Josefa I. a jeho manželky Amálie Vilemíny Brunšvické. 
Jelikož její otec zemřel bez dědice a její strýc, císař Karel VI. taktéž neměl syna, měla nárok na rakouské dědictví, 
nicméně Pragmatická sankce z roku 1713, vydaná Karlem VI., upřednostnila nárok její sestřenice Marie Terezie. 
Zemřela roku 1757 v Drážďanech. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 288-289 
7 Josef I. byl synem římského císaře Leopolda I. a jeho manželky Eleonory Magdaleny Falcko-Neuburské. Po 
otcově smrti roku 1705 zdědil monarchii v těžké situaci, ale reformami zemi znovu pozvedl. Když už se situace 
zdála stabilizovaná, Josef I. náhle roku 1711 zemřel na neštovice ve věku 32 let. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 180-181 
8 František I. Štěpán byl synem lotrinského vévody Leopolda Josefa Lotrinského a jeho manželky Alžběty 
Charlotty Orleánské. Roku 1722 mu císař Karel VI. daroval těšínské vévodství. Po smrti se stal roku 1729 
lotrinským vévodou, tohoto území se však musel vzdát kvůli svatbě s Marií Terezií, na oplátku ale dostal toskánské 
velkovévodství. Roku 1745 byl zvolen římským císařem. Zemřel roku 1765 v Innsbrucku na svatbě svého syna 
Leopolda II. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 124-128 
9 Marie Terezie byla nejstarším dítětem římského císaře Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny Brunšvické. 
Jelikož Karel VI. neměl mužského potomka, vydal roku 1713 Pragmatickou sankci, která stanovila následnictví i 
v ženské linii a upřednostnila nástupnictví jeho dcer před dcerami svých příbuzných. Po smrti otce roku 1740 
zdědila Marie Terezie celou habsburskou monarchii, dědictví po otci však musela obhájit ve válce o rakouské 
dědictví. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Zemřela roku 1780 ve Vídni. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 307-310 
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ke svému okolí chovala velmi povýšen a to mohl být další důvod, proč ji sourozenci neměli 
příliš rádi.10 

Mladého Alberta Marie poznala na vídeňském dvoře a se svolením své matky si ho vybrala za 
manžela. Sňatek se však příliš nelíbil jejímu otci. Svatba se tedy konala 8. 4. 1766 na zámku 
Hof až rok po jeho smrti. Manželský pár zdědil po zesnulém císaři těšínské vévodství, které 
společně spravovaly. 

Již roku 1765 byl Albert ustanoven místodržitelem Uherska, a tak pár do roku 1780 společně 
pobýval na Bratislavském hradě. Zde se jim roku 1767 narodila dcera Kristina, ale ještě téhož 
roku zemřela. Od roku 1780 byl Albert místodržícím Rakouského Nizozemí, manželé se tedy 
přestěhovali do Bruselu, kde nechali zbudovat v letech 1782–1784 palác Laeken, dnešní sídlo 
belgické královské rodiny (obr. č. 5). Od smrti své dcery se starali o synovce Marie Kristiny 
Karla Ludvíka. V roce 1792 po smrti jeho rodičů ho adoptovali. 

Když roku 1793 Napoleon zabral Rakouské Nizozemí, uchýlil se vévodský pár do Vídně. Zde 
si pak nechal postavit palác Albertinu (obr. č. 6), kde založil i stejnojmennou sbírku umění.11 
Dne 24. 6. 1798 Marie ve věku 56 let zemřela na následky tyfu. Albert žil po její smrti hlavně 
pro sbírku, rozšiřoval však i majetek.12 

Roku 1819 odkoupil od knížete Františka z Ditrichštejna židlochovické panství. Jeho správu 
hned předal Antonínu šlechtici Witmannovi, který byl vynikající zemědělský odborník. Albert 
sám navštívil židlochovické panství jen jednou, v srpnu 1820. První den strávil 
v Židlochovicích, druhý den navštívil Měnín, aby si prohlédl rybník Nesyt, největší rybník 
svého nového panství.13 

Těšínský vévoda Albrecht Kazimír Sasko-Těšínský zemřel 10. 2. 1822 ve Vídni ve věku 83 let. 
Pohřben je vedle své manželky Marie Kristiny v Císařské hrobce ve Vídni (obr. č. 7).14 

2.2 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský 

Karel Ludvík (obr. č. 8) se narodil dne 5. 9. 1771 ve Florencii jako třetí syn toskánského 
velkovévody a pozdějšího císaře Leopolda II. a jeho manželky Marie Ludoviky Španělské.15 

                                                 

10WEISSENSTEINER, Friedrich. Dcery Marie Terezie. Praha: Ikar, 1995. ISBN 80-85944-29-4. str. 49-88 
11Dnes se zde nachází jedna z největších světových grafických sbírek. 
12HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 293-294 
13JURÁK, Miloslav. Můj táta rybářem byl: Vyprávění o historii rybníků na Pohořelicku a Židlochovicku 
a svědectví o osudech lidí kolem nich. Pohořelice, 1998. 
14Albert von Sachsen-Teschen. Kapuzinergruft [online]. Wien [cit. 2019-01-25]. 
Dostupné z: http://gruft.vivolum.net/ herzog-albert-von- sachsen-teschen 
15 Marie Ludovika byla dcerou španělského krále Karla III. Španělského z rodu Bourbonů a jeho manželky Marie 
Amálie Saské. Jejími bratry byli např. španělský král Karel IV. Španělský nebo neapolsko-sicilský král 
Ferdinand I. Zemřela roku 1792, stejně jako její manžel Leopold II., ve Vídni. 
ČORNEJ, Petr. Osudy českých králů a královen: od Přemyslovce Vratislava II. k Habsburkovi Karlu I. Praha: 
Reader's Digest, 2013. ISBN 978-80-7406-237-7. str. 376-385 
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Zpočátku se mu dostalo jen základního vzdělání a rodiče se o něj příliš nezajímali. Byl často 
nemocen,16 působil velmi plaše a jako třetímu synovi v pořadí mu byla předurčena církevní 
dráha. On sám se však zajímal o vojenství. 

Když začali synovce v jeho zálibě podporovat teta Marie Kristýna a strýc Albert Kazimír, 
kterým byl svěřen do výchovy, dostalo se mu vojenského vzdělání od saského plukovníka Karla 
Fridricha von Lindenau.17 V roce 1792 se stal brigadýrem v rakouské armádě a do roku 1793 
dosáhl hodnosti generálmajora. 

Roku 1793 vedl Karel Ludvík první boje Rakouska proti francouzské revoluční armádě. Krátce 
nato byl jmenován místodržícím Rakouského Nizozemí. Poté však přišly vojenské porážky 
a císař jej stáhl z bojiště zpátky do Vídně. Roku 1796 byl pověřen vrchním velením rakouských 
vojsk v jižním Německu, kde se mu nakonec podařilo Francouze zahnat až za řeku Rýn. Pak 
následoval přesun rakouského vojska do Itálie, tam po četných porážkách vyjednal Karel 
Ludvík s Napoleonem roku 1797 příměří. To, že si Karel Ludvík dovolil zasáhnout do politiky, 
rozhněvalo císaře Františka I.18 Povolal ho proto zpět do Vídně. Již roku 1799 se však Karel 
Ludvík postavil do čela armády v Německu ve válce druhé koalice.19 Karlu Ludvíkovi ovšem 
byla odebrána volnost ve velení, a to bylo důvodem jeho odstoupení. Rakousko tuto válku roku 
1802 prohrálo. Karel Ludvík byl poté povýšen na polního maršála, jmenován předsedou dvorní 
válečné rady a také ministrem války a námořnictva. A tak se vrhl do vojenských reforem: zrušil 
celoživotní vojenskou službu, zreformoval pozemní síly a zřídil armádní sbor.  

Roku 1805, když byla uzavřena třetí koalice,20 byl odvolán z funkce a jmenován velitelem 
armády v Itálii. Hlavní rakouská armáda zde ale utrpěla několik porážek a nakonec byl 

                                                 

16 Trpěl epilepsií. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 209 
17Původem pruský voják, který roku 1789 přešel do rakouské armády. Na počátku francouzských revolučních 
válek byl pověřen výchovou arcivévody Karla Ludvíka, o kterého se staral až do roku 1809, kdy skončil s aktivní 
vojenskou službou.  
DIGBY, Smith. Bibliographical Dictionary of all Austrian Generals during the French Revolutionary and 
Napoleonic Wars: 1792-1815: Carl von Lindenau. Bibliographical Dictionary of all Austrian Generals during 
the French Revolutionary and Napoleonic Wars [online]. 2008 [cit. 2019-01-25]. 
Dostupné z: http://www.napoleon-series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGenerals
L.html#L42 
18 Byl v letech 1792-1835 králem českým a uherským, v letech 1792-1806 posledním císařem Svaté říše římské 
národa německého (jako František II.) a v letech 1806-1835 první císař rakouský. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 128-132 
19 Poslední válka tzv. francouzských revolučních válek, která se odehrávala v letech 1798-1802. Druhou koalici 
tvořila Velká Británie, Rusko a Rakousko. Tato koalice roku 1798 vyhlásila válku Francii. Roku 1799, po sporu 
císaře Františka I. a cara Pavla I., vystoupilo z koalice Rusko, Rakousko a Velká Británie posléze válku prohrála. 
ŠŤOVÍČEK, Michal. Francie proti Evropě: války revoluční Francie 1792-1802. Praha: Epocha, 2017. 
Polozapomenuté války. ISBN 978-80-7557-041-3. str. 315-465 
20Koalice Rakouska, Velké Británie, Ruska a Švédska proti Napoleonovi I., který se roku 1804 nechal korunovat 
francouzským císařem. Ta vyvolala tzv. válku třetí koalice (1805) proti Francii. V této válce se odehrály významné 
bitvy jako např. námořní bitva u Trafalgaru nebo bitva u Slavkova. Válka skočila prešpurským mírem. 
BĚLINA, Pavel a Ivan ŠEDIVÝ. Napoleonské války a české země. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
ISBN 80-7106-467-X. str. 84-101 
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Rakousku nadiktován prešpurský mír.21 V tajných jednáních dokonce Napoleon nabízel Karlu 
Ludvíkovi císařskou korunu. Karel ji však odmítl. Nyní byl Karlovi císařem udělen titul 
generalissima. Měl zodpovědnost za celou vojenskou politiku Rakouska. Karel také začal psát 
o vojenské strategii a válečném umění, rovněž založil časopis „Die Österreichische 
Militärische Zeitschrift,“ který vychází dodnes.22 

Roku 1809 rozpoutalo Rakousko další válku proti Francii. S Karlovým jménem je spojeno 

velké vítězství u Aspern 21. 5. 1809 (obr. č. 9), kde byl francouzský císař Napoleon I. 
Bonaparte poprvé poražen jako velitel vojska. Další bitvy však skončily porážkou rakouských 
vojsk a Rakousko bylo nuceno kapitulovat. Po napoleonských válkách arcivévodova vojenská 
kariéra rázem skončila. Nebylo mu svěřeno žádné další velení, pouze roku 1815 byl jmenován 
velitelem spolkové pevnosti Mohuč.  

Rokem 1815 začíná Karlu Ludvíkovi druhé období života sňatkem s protestantkou Henriettou 
Nasavsko-Weilburskou23 Měl s ní čtyři syny a dvě dcery. Nejstarší syn Albrecht Fridrich zdědil 
otcův rozsáhlý majetek (tedy i židlochovické panství) a jeho druhorozený syn Karel Ferdinand 
trvale pobýval na židlochovické zámku. 

Po smrti svých adoptivních rodičů získal Karel Ludvík značné dědictví, ke kterému patřila 
rozsáhlá území v Uhrách, v Čechách a v Haliči, získal i městský palác ve Vídni Albertinu. 

Po smrti své ženy se zabýval ještě více studiem, ale také hospodařením a modernizací svých 
statků.24 Proto často zajížděl i do Židlochovic, aby dohlížel na své panství. Roku 1822 
a opakovaně v letech 1842-1854 (tedy i za syna Albrechta Fridricha) proběhla přestavba 
židlochovického zámku, který získal dnešní pozdně empírovou podobu (obr. č. 10, 11, 12, 13, 
14).25 Roku 1822 bylo dokončeno odvodnění rybníka u Měnína, Blučina dostala darem 300 m2 

půdy. Roku 1836 navštívil Židlochovice král a císař Ferdinand V., který tudy projížděl na svou 
korunovaci do Prahy. Ve stejném roce bylo povoleno Florentu Robertovi, aby si 
v Židlochovicích postavil cukrovar (obr. č. 15). Cukrovar měl pro panství obrovský přínos. 

                                                 

21 Mír mezi Rakouskem a Francií podepsaný 26. prosince 1805 po rakouských porážkách. Smlouva ukončila 
rakouskou účast v napoleonských válkách, dále Rakousko muselo podstoupit italská a německá území Francii 
či jejím spojencům. 
CASTLE, Ian. Slavkov 1805: osud císařství. Ilustroval Christa HOOK. Praha: Grada, 2007. Válečná tažení ISBN 
978-80-247-1895-8. str. 87-91 
22 Český překlad: Rakouský vojenský časopis. Jedná se o celosvětově nejstarší vojenský odborný časopis, jehož 
první číslo vyšlo 1. ledna 1808. 
Österreichische Militärische Zeitschrift [online]. [cit. 2019-01-03]. 
Dostupné z: https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=1278199 
23 Henrietta byla dcera Fridricha Viléma Nasavsko-Weillburského, knížete Nasavsko-Weillburského, 
a purkraběnky Luisy z Kirchbergu. Henrietta byla kalvinistického vyznání a ani po sňatku s vévodou Karlem 
Ludvíkem nekonvertovala ke katolictví. Po smrti i tak byla pohřbena do Císařské hrobky ve Vídni jako jediná 
protestantka z celé rozvětvené habsburské rodiny. 
HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 156  
24 HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISB 80-85946-19-X. 
str. 209-211 
25Zámek Židlochovice. Castles.cz [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: http://www.castles.cz/zamek-
zidlochovice/historie.html 
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Rodina Robertů, která přišla z Francie, v podstatě dohlížela na celé zemědělství v panství. 
Kvůli vzniku cukrovaru se zde začalo s pěstováním cukrové řepy, a to ve velkém množství.26 
Poprvé na světě se v něm začala používat technika difúze k získání šťávy z řepy,27 svědčí to 
o snaze arcivévody Karla Ludvíka podporovat vysokou modernizaci svých statků. Roku 1843 
prodal Karel Ludvík svobodnému pánu Sinovi obec Prštice za 207 500 zlatých.28 

Po nastydnutí nakonec arcivévoda Karel Ludvík zemřel ve Vídni dne 27. 4. 1847. Jediný 
vojenský talent mezi Habsburky, jak je arcivévoda nazýván, je pohřben v Císařské hrobce 
ve Vídni.29 

                                                 

26Moravský zemský archív (MZA), F 104 
27RUBÁŠ, Mgr. Stanislav. Vznik a vývoj Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve 
výuce dějepisu. 2007. Rigorózní práce. Masarykova univerzita. str. 144-146 
28 KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovický okres: Vlastivěda moravská. Brno: GARN, 1910. 
ISBN 987-80-86347-86-8. str. 60 a 62 
29HAMANN, Brigitte, ed. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. str. 
209-211  
 



14 
 

3 SYNOVÉ KARLA LUDVÍKA RAKOUSKO-TĚŠÍNSKÉHO 

3.1 Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský 

Nejstarší syn arcivévody Karla Ludvíka a jeho manželky Henrietty Nasavsko-Weilburské 
Albrecht Fridrich (obr. č. 16) se narodil dne 3. srpna 1817 ve Vídni. 

Albrecht byl důsledně vychováván k vojenské kariéře. Jeho otec z něj chtěl vychovat skvělého 
vojevůdce. Albrechtovo učení započalo před jeho šestými narozeninami. Mladý Albrecht 
Fridrich byl však spíše technicky zaměřený; bavila ho hlavně matematika. Ve třinácti letech byl 
jmenován rytířem Řádu zlatého rouna. Od roku 1832 se mu dostalo vzdělání od rakouských 
odborníků v oblastech taktiky a opevňování a v dalších vojenských předmětech. Vojenskou 
historii jej učil sám arcivévoda Karel Ludvík. V roce 1836 doprovázel svého otce do Prahy 
na již zmíněnou korunovaci císaře Ferdinanda V. českým králem.30 

Albrechtovu vojenskou kariéru v rakouské armádě můžeme rozdělit do tří etap. První začíná 
roku 1837, kdy nastoupil k vojenské službě a byl přidělen k pěšímu pluku číslo 13. Poté o dva 
roky později působil u kyrysnického pluku číslo 4. Roku 1840 byl jmenován generálmajorem 
brigády ve Štýrském Hradci a roku 1843 polním podmaršálkem moravského vrchního velení. 
Od roku 1845 velel jako generál v Dolních a Horních Rakousích a v Salcburku.  

Po vypuknutí revoluce v roce 1848 začíná druhá etapa Albrechtovy vojenské kariéry. Albrecht 
Fridrich požádal o přeložení do Itálie pod velení polního maršálka Radeckého.31 Zde společně 
hájili rakouská území proti Sardinskému království. V roce 1849 po vítězné bitvě u Novary32 
byla Sardinie poražena a Albrecht Fridrich vyznamenám rytířským křížem Vojenského řádu 
Marie Terezie. Poté střídal různé vojenské funkce. V letech 1851–1860 byl místodržitelem 
v Uhrách, nato se stal vrchním velitelem vojsk v Itálii. Při prusko-rakouské válce velel jižní 
armádě v Itálii. Roku 1866 se mu podařilo porazit italskou armádu v bitvě u Custozy33 a stanul 

                                                 

30 PERNES, Jiří. Habsburkové bez trůnu. Praha: Iris, 1995. Trezor (Iris). ISBN 80-7176-253-9. str. 92-93 
31Josef Václav Radecký z Radče byl český šlechtic z rodu Radeckých z Radče, významný rakouský velitel armády, 
je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Svoji vojenskou kariéru u rakouské armády započal 
roku 1784. Podílel se na porážce Francie v napoleonských válkách (1803-1815) a porazil i s Sardinské království 
v první italské válce za nezávislost (1848-1489). Od roku 1849 působil jako generální guvernér Lombardsko-
benátského království, a to až do roku 1857, kdy ukončil aktivní vojenskou kariéru. Zemřel roku 1858 v Miláně. 
HERRE, Franz. Radecký: nejoblíbenější polní maršálek rakouské armády a jeho pohnutá doba. Brno: Bonus A, 
1997. ISBN 80-85914-78-6 
32 Bitva u Novary se odehrála 23. března 1849. Byla to rozhodující bitva první italské války za nezávislost, ve 
které rakouská armáda pod vedením maršála Josefa Václava Radeckého z Radče porazila armádu Sardinského 
království, které velel polský generál Wojciech Chrzanowski. Rakousko díky tomu vítězství uhájilo državy 
v severní Itálii. 
PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. Dějiny států. ISBN 978-80-
7106-721-4. str. 245-251  
33 Bitva u Custozy se odehrála 24. června 1866 a byla rozhodujícím střetnutím třetí italské války za nezávislost. 
V ní rakouské síly pod vedením arcivévody Albrechta Fridricha Rakousko-Těšínského porazily italskou armádu, 
v jejímž čele stál generál Alfonso Ferrero La Marmora. Tato válka však byla pouze vedlejším konfliktem 
prusko-rakouské války, kterou Rakousko nakonec prohrálo. Itálie stála na straně vítězů, získala od Rakouska 
Benátsko. 
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na vrcholu své slávy. Císař František Josef I. jej vyznamenal velkokřížem Řádu Marie Terezie 
a po prohrané prusko-rakouské válce byl jmenován vrchním velitelem rakouských vojsk. 
Po rakousko-uherském vyrovnání roku 1867 však odstoupil a stal se generálním inspektorem 
vojsk.  

V poslední etapě své vojenské kariéry byl Albrecht Fridrich pověřen vykonávat vojenskou 
inspekcí a zasedal ve vojenských komisích. V zahraniční politice usiloval o spojenectví 
s Ruskem; vůči Německé říši choval odpor, a to i v dobách existence Dvojspolku, 
později Trojspolku. 

V roce 1844 se oženil s třetí dcerou bavorského krále Ludvíka I. Hildegardou.34 Spolu měli tři 
děti, jednoho syna a dvě dcery. Albrechtovu rodinu ale potkalo několik neštěstí. Jeho jediný 
syn Karel Albrecht se nedožil ani jednoho roku života, manželka Hildegarda zemřela roku 
186435 a jeho mladší dcera Matylda zahynula při požáru roku 1867.36 Zůstala mu pouze starší 
dcera Marie Terezie Rakousko-Těšínská. Proto Albrecht adoptoval po smrti svého bratra Karla 
Ferdinanda jeho syny Fridricha, Karla Štěpána a Evžena a udělal z nich vysoké vojenské 
hodnostáře.  

Albrecht Fridrich byl jedním z nejbohatších členů habsburského rodu. Na Moravě bylo i nadále 
jednou ze součástí jeho majetku židlochovické panství.37 V revolučním roce 1848 se zde 
12. října zastavil při své cestě do Olomouce král a císař Ferdinand V. se členy císařského dvora, 
včetně budoucího císaře Františka Josefa I. Roku 1850 byla zřízena v Židlochovicích císařsko-
královská pošta, okresní soud, berní úřad a četnická stanice.38 Dne 3. dubna 1873 byly 
Židlochovice císařem Františkem Josefem I. povýšeny na město (obr. č. 17).39 

                                                 

PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. Dějiny států. 
ISBN 978-80-7106-721-4. str. 266-269 
34Hilldegarda byla z rodu Wittelsbachů, dcera bavorského krále Ludvíka I. a Terezy Sasko-Hildburghausenské. 
Jejími bratry byli např. bavorský král Maxmilián II. Bavorský nebo řecký král Ota I. Řecký. Její sestřenicí byla 
císařovna Alžběta, přezdívaná Sissi. 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. str. 157 
35Při pobytu v Mnichově na pohřbu svého bratra, bavorského krále Maxmiliána II. se nakazila a zemřela na plicní 
onemocnění. 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. str. 157 
36 28. května 1867 se stala tragická nehoda, při níž se Matylda hodně popálila. Nikdo však neví, jak se to přesně 
stalo. Jedna z verzí je, že mladá arcivévodkyně ve svém pokoji kouřila cigaretu. Když viděla přicházet otce do 
pokoje, v panice ji schovala za záda a cigareta jí zapálila její šaty. Za 14 dní Matylda zemřela. 
PERNES, Jiří. Habsburkové bez trůnu. Praha: Iris, 1995. Trezor (Iris). ISBN 80-7176-253-9. str. 99 
37 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 42-44 
38 KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovický okres: Vlastivěda moravská. Brno: GARN, 1910. ISBN 
987-80-86347-86-8. str. 62 
39 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, inv. č. 215, Povýšení na město, 
kart. 25 
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Postupem života se Albrechtovi zhoršoval zrak, až byl ve stáří v podstatě slepý. Zemřel 
18. února 1895 v italském Arcu a pohřben je v Císařské hrobce ve Vídni.40 

3.2 Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský 

Druhorozený syn arcivévody Karla Ludvíka a jeho manželky Henrietty Nasavsko-Weilburské 
Karel Ferdinand (obr. č. 18, 19) se narodil 29. července 1818 ve Vídni. 

Svoji vojenskou kariéru započal v Brně u pěšího pluku číslo 57 a po zaučení byl převelen 
k brigádě v Itálii. V revolučním roce 1848 byl přeložen do Prahy jako velitel divize s úkolem 
bojovat proti povstání. Další léta žil v Itálii, než se roku 1859 stal velícím generálem na Moravě 
a ve Slezsku. O rok později byl jmenován generálem kavalerie se sídlem v Brně a působil v této 
funkci až do roku 1866. 

Roku 1854 se oženil s arcivévodkyní Alžbětou Habsbursko-Lotrinskou (obr. č. 20, 21),41 s níž 
měl celkem šest dětí. Všechny se narodily na zámku v Židlochovicích, avšak pouze čtyři z nich 
se dožily dospělosti, a to tři synové Fridrich, Karel Štěpán, Evžen a jedna dcera Marie Kristina. 
Arcivévoda Karel Ferdinand i po ukončení vojenské kariéry prožil zbytek svého života 
na zámku v Židlochovicích,42 kde také 20. listopadu 1874 zemřel na onemocnění jater. 
Pohřben je v Císařské hrobce ve Vídni.43 

4 POTOMCI KARLA FERDINANDA RAKOUSKO-TĚŠÍNSKÉHO 

4.1 Fridrich Rakousko-Těšínský 

Fridrich (obr. č. 22) se narodil 4. června 1856 v Židlochovicích.44 

Od mládí byl připravován jak na vojenskou kariéru, tak i na převzetí rozsáhlého panství svého 
strýce Albrechta Fridricha Rakousko-Těšínského. Získal znalosti ve všech možných oborech 
(hornictví, hutnictví, zemědělství aj.) a vyučil se truhlářem. Jeho velkým koníčkem byla 
numismatika. Po smrti otce roku 1874 ho adoptoval i s jeho bratry strýc Albrecht Fridrich 
Rakousko-Těšínský. Roku 1875 se stal velícím generálem 5. sboru rakouské armády 

                                                 

40 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 42-44 
41Alžběta byla dcerou Josefa Habsbursko-Lotrinského a jeho ženy Marie Dorotei Württemberské, jejím dědem byl 
císař Leopold II. Její manžel Karel Ferdinand byl tedy jejím bratrancem. 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 54-56 
42Matriční Záznam o úmrtí a pohřbu. Actapublica: Matriky. Actapublica [online]. Moravský zemský archiv 
v Brně, Palachovo nám. 1, PO BOX 51, 625 00 Brno, 2010 [cit. 2019-01-22]. 
Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4719/?strana=260 
43 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. str. 
211-212 
44Matriční záznam o úmrtí a pohřbu. Actapublica: Matriky. Actapublica [online]. Moravský zemský archiv 
v Brně, Palachovo nám. 1, PO BOX 51, 625 00 Brno, 2010 [cit. 2019-01-22]. 
Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4708/?strana=77 
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v Bratislavě. Roku 1878 si vzal za manželku Isabellu z Croye a Dülmenu45 (obr. č. 23), s níž 
měl devět dětí. 

Po smrti svého adoptivního otce roku 1895 získal Fridrich velké bohatství. Přestěhoval se 
z Bratislavy do Vídně a roku 1907 se stal vrchním velitelem císařsko-královské zeměbrany. 
Svůj již i tak velký majetek dále rozšířil o panství ve Véglesu, Topolovaci 
a Klachau-Wörschachu a dbal na rozvoj výroby. Byl velkým hospodářským odborníkem. Roku 
1905 založil Rakouskou báňskou a hutní společnost. Vlastnila skoro všechny jeho těžební 
a metalurgické podniky, patřily sem např. černouhelné doly v Karviné a v Petřvaldě, Třinecké 
železárny, železorudné doly v Gelnici a Spiši, slévárny v Bašce. Továrny arcivévody Fridricha 
měly často monopolní postavení, např. Fridrichovy mlékárny byly jediné, které mohly 
zásobovat Vídeň kravským mlékem.46 Byl také mecenášem umění, rozšířil zděděnou sbírku 
Albertina.  

Devět měsíců po smrti Albrechta Fridricha Rakousko-Těšínského 9. listopadu 1895 navštívil 
Fridrich Rakousko-Těšínský se svou manželkou Isabelou poprvé Židlochovice jako majitel 
panství. Na jeho počest byla na náměstí pořádána slavnost, kterou zorganizovalo město. Při 
odjezdu si Fridrich pochvaloval jak organizaci slavnosti, tak město samotné. Podruhé se zde 
zastavil 15. listopadu 1905 a společně se svými bratry, Karlem Štěpánem a Evženem, 
španělským králem Alfonsem XIII. a následníkem rakousko-uherského trůnu Ferdinandem 
d´Este, aby se zúčastnil honu v židlochovickém parku (obr.  24). Naposledy přijel do 
Židlochovic 9. května 1913, tedy rok před začátkem první světové války.47 

Roku 1914 se však nepohodl s následníkem rakouského trůnu Ferdinandem d'Este a měl složit 
svou vojenskou funkci. Po vypuknutí první světové války byl však pověřen vrchním velením 
rakousko-uherských sil. Fakticky je však vedl Conrad von Hötzendorf.48 Obrat ve Fridrichově 
životě však nastal roku 1916 po smrti císaře Františka Josefa I., kdy jej z jeho vojenské funkce 
odvolal nový císař Karel I.  

Po rozpadu monarchie spravoval Fridrich zbytky svého jmění v Maďarsku, kde s rodinou 
pobýval. Byl mezi lidmi velmi oblíbený, v roce 2006 byl na jeho počest v Mosonmagyaróváru 
odhalen pomník (obr. č. 25). 
 
S Židlochovicemi je spojena Bezručova báseň Židlochovický park, ve které básník staví proti 
sobě génia T. G. Masaryka a vykořisťovatele markýze Géra, Fridricha Rakousko-Těšínského. 
Ve své době ale Fridrich v Židlochovicích jednoznačně záporně vnímán nebyl, ovšem dodnes 

                                                 

45 Isabela byla dcerou vévody Rudolfa z Croye a jeho manželky princezny Natálie z Ligne 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996 ISBN 80-85946-19-X. str. 167 
46 STOČES, Bohuslav. Dvacet pět let Báňské a hutní společnosti. V Praze: Česká grafická Unie, 1931. str. 23-24 
47Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, inv. č. 215b, Návštěvy 
arcivévody Bedřicha, kart. 25 
48 Conrad von Hötzendorf rakouský polní maršál, náčelník štábu rakousko-uherské armády a významná postava 
první světové války. Po vypuknutí první světové války měl hlavní slovo ve vedení rakousko-uherských sil. 
Z funkce náčelníka štábu rakousko-uherské armády jej odvolal 27. 2. 1917 císař Karel I. 
KODET, Roman. Franz Conrad von Hötzendorf – zapomenutý vojevůdce. Historický obzor, 2007, 18 (7/8), ISSN 
1210-6097. str. 179-182 
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se mnozí obyvatelé města pod vlivem básně, která je všeobecně známá, přiklání spíše 
k Bezručovu hodnocení (obr. č. 26).49 Fridrich Rakousko-Těšínský zemřel 30. prosince 1936 
v Mosonmagyaróváru, kde je pochován v tamním kostele (obr. č. 27).50 

4.2 Marie Kristina Rakouská 

Marie Kristina (obr. č. 28) se narodila 21. července 1858 na zámku v Židlochovicích.51 

Vyrůstala na císařském dvoře Františka Josefa I. Jako mladá dívka byla jmenována abatyší 
Tereziánského ústavu šlechtičen v Praze. Jako jednadvacetiletá se v roce 1879 provdala 
za o rok staršího, ale již ovdovělého španělského krále Alfonse XII. Ten vyrostl v exilu, 
nicméně roku 1875 došlo ve Španělsku k restauraci monarchie a Alfons dokázal stabilizovat 
vnitřní řád otřesený revolucí (1868)52 a První španělskou republikou (1873–1874).53 

Manželství Alfonse a Marie Kristiny bylo španělskými politiky i královskou rodinou uvítáno, 
jelikož Alfons zatím neměl dědice. Nicméně mladá královna byla zpočátku málo populární. 
I Alfonsův vztah k Marii Kristině byl chladný a příliš tomu nepomohl ani fakt, že mu porodila 
dvě dcery. Dne 26. listopadu 1885 král Alfons XII. ve věku 27 let zemřel na tuberkulózu. V té 
době byla Marie Kristina znovu těhotná. Kromě toho musela nyní ve spolupráci s kongresem 
řídit Španělsko a udržet jeho vnitřní stabilitu. Dne 17. května 1886 se narodil Marii Kristině 
dědic, který byl ještě ten den prohlášen králem Alfonsem XIII (obr. č. 29). 

Prvním vládním dekretem se Marie Kristina prohlásila španělskou regentkou do plnoletosti 
svého syna. Podle ústavy měla nová regentka velké pravomoci. Vedle exekutivních práv měla 
i moc zákonodárnou. Svou vládu opírala o ministry, stejně jako Alfons XII. Ministerským 
předsedou jmenovala střídavě vůdce dvou dominantních politických uskupení, liberalistů 
a konzervativců. Ve vnitřní politice usilovala o modernizaci Španělska, které bylo oproti 
ostatním evropským zemím zaostalé. Reformy v právní oblasti přinesly sjednocení zákonných 

                                                 

49ONDRŮJ, Arnošt. Židlochovice: v letech zápasů a budování. Židlochovice: Okresní museum v Židlochovicích, 
1948. str. 55 
50 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 

str. 149-150 
51Matriční záznam o úmrtí a pohřbu. Actapublica: Matriky. Actapublica [online]. Moravský zemský archiv 
v Brně, Palachovo nám. 1, PO BOX 51, 625 00 Brno, 2010 [cit. 2019-01-22]. 
Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4708/?strana=96 
52Známá též jako Slavná revoluce (španělsky La Gloriosa) byla státním převratem pod vedením generálů Juana 
Prima a Francisca Serrana y Domingueze. Cílem bylo sesadit královnu Isabelu II. a na její místo dosadit Amadea 
I. Savojského, druhého syny italského krále Viktora Emanuela II. Revoluce byla úspěšná a Amadeus byl v roce 
1870 korunován španělským králem. Královna Isabela i se synem Alfonsem (pozdějším španělským králem 
Alfonsem XII.) utekla do Francie. 
CHALUPA, Jiří. Dějiny Španělska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Dějiny států. ISBN 978-80-
7422-525-3. str. 362-363 
53 První španělská republika byl vyhlášena 11. 2. 1873 po abdikaci španělského krále Amadea I. Byl to krátkodobý 
politický režim ve Španělsku, který skončil 29. 12. 1874, kdy generál Martinéz Campos prohlásil syna Isabely II., 
Alfonse, španělským králem Alfonsem XII. 
CHALUPA, Jiří. Dějiny Španělska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Dějiny států. ISBN 978-80-
7422-525-3. str. 368-374 
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předpisů.54 V zahraniční politice se Španělsko muselo vyrovnávat se ztrátou vojenské síly, 
defenzivním postojem a neutrální politikou v rámci evropských konfliktů. V roce 1899 prodala 
Marie Kristina za 17 milionů marek Německé říši Karolíny a Mariany, tichomořské kolonie 
Španělska. Daleko větší ztrátou byla pro Španělsko Kuba. Separatistická hnutí se zde už dlouho 
snažila o vyhlášení nezávislosti. Tato hnutí byla podporována Spojenými státy americkými, 
které vyhlásily roku 1898 Španělsku válku a rozdrtily španělskou flotilu v Manilské zátoce. 
Španělsko bylo nuceno uznat samostatnost Kuby a zároveň muselo podstoupit Spojeným 
státům americkým ostrovy Portoriko, Guam a Filipíny. Tato porážka byla pociťována jako 
národní katastrofa a byla nejkrizovějším bodem regentství Marie Kristiny. 

Marie Kristina byla ve své době považována za odvážnou ženu. Když v červnu 1889 prováděli 
vojáci v madridském parku experiment s vojenskými balóny, projevila přání podniknout let. 
Balón i s Marií Kristinou a s několika vojáky na palubě se vznesl do výšky 350 metrů. Od té 
doby se tomuto balónu začalo říkat „Maria Christina von Habsburg“. 

Když roku 1902 Alfons XIII. dosáhl 16 let, Mariino regentství skončilo. Marie Kristina plně 
předala vládu do rukou svého syna a distancovala se od politického dění. Zbytek svého života 
prožila v Madridu, kde také 6. února 1929 zemřela. Pochována je v hrobce španělských králů 
v klášteře El Escorial (obr. č. 30).55 

4.2.1 Alfons XIII. 

Syn Marie Kristiny Alfons XIII. se ve dvaceti letech 31. května 1906 oženil s Viktorií 
z Battenbergu.56 Hned po svatebním obřadu byli novomanželé terčem atentátu.57 Naštěstí se 
ani jednomu z královského páru nic nestalo. 

Rok před sňatkem již zmíněného 15. listopadu 1905 navštívil španělský král Alfons XIII. se 
svými příbuznými   Židlochovice. Pro město to byla velkolepá událost (obr. č. 24, 31).58 
Židlochovice navštívil podruhé 23. listopadu 1913 i se svou manželkou Viktorií 
z Battenbergu.59 

Alfons pokračoval ve snaze svého otce restaurovat v zemi monarchii. Španělsko se sice 
neúčastnilo první světové války, ale i zde byly velké sociální rozdíly zdrojem napětí 

                                                 

54 Díky tomu vznikl roku 1889 španělský občanský zákoník. 
55 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 294-296 
56Viktorie se narodila ve Skotsku nejmladší dceři královny Viktorie Beatrici a jejím otcem byl Jindřich 
z Battenburgu. Sňatkem s Alfonsem XIII. se z ní stala španělská královna.  
NOEL, Gerard. Ena: Spain´s English Queen. Constable and Robinson, 1984. ISBN 9780094795204. 
57 Při cestě ze svatebního obřadu do královského paláce hodil anarchista Mateo Morral na jejich vůz bombu 
ukrytou v kytici. Páru se nic nestalo, ale exploze zabila či zranila hodně přihlížejících a členů královského dvora. 
SANABRIA, Enrique A. Republicanism and anticlerical nationalism in Spain. New York: Palgrave Macmillan, 
2009. ISBN 978-0-230-61331-7. str. 101-122 
58 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, inv. č. 217, Alfons XIII., 
kart. 25 
59Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, inv. č. 217, Alfons XIII., 
kart. 25 
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ve společnosti. Jako vládce neutrálního státu nechal Alfons zřídit Úřad pro zajatce, 
který umožňoval kontakt válečných zajatců obou stran s jejich rodinami. Úřad zachránil 
136 tisíc válečných zajatců. Kromě toho měl Alfons v plánu osvobodit a převézt do Španělska 
ruskou carskou rodinu, ale po státním převratu, kdy se dostali v Rusku k moci bolševici, to již 
nebylo možné. Po smrti posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. poskytl 
Alfons XIII. azyl císařovně Zitě60 a jejím dětem. 

Španělský politický systém plný korupce a nepovedených reforem se zhroutil v roce 1923 
po porážce španělských vojsk marockými povstalci u Annualu.61 Správou Španělska byl 
pověřen generál Miguel Primo de Rivera,62 za jehož vedení byla ve Španělsku spíše vojenská 
diktatura, v níž stál Alfons XIII. ve stínu vojenského diktátora. Tato diktatura však nepřinesla 
vytouženou konsolidaci španělského státu. V komunálních volbách 12. dubna 1931, prvních 
volbách po roce 1923, vyhráli republikáni. O dva dny později byla v Madridu vyhlášena druhá 
republika a král Alfons utekl s rodinou do exilu. Nejdříve do Paříže a následně do Říma. 
Poté, co roku 1936 vypukla ve Španělsku občanská válka, podporoval Alfons povstalce v čele 
s generálem Franciscem Francem. Krátce před svou smrtí se vzdal nároku na trůn ve prospěch 
svého syna Jana.  

Alfons XIII. zemřel 28. února 1941 v Římě a byl pochován ve španělském národním kostele 
Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli v Římě. V roce 1980 byly jeho ostatky převezeny 
do španělské královské hrobky v klášteře El Escorial.63 

4.3 Karel Štěpán Rakousko-Těšínský 

Karel Štěpán (obr. č. 32) se narodil dne 5. září 1860 na zámku v Židlochovicích.64 

Už v patnácti letech se dostal na námořní akademii v Rijece. V roce 1879 započal svoji 
námořnickou kariéru jako praporčík řadové bitevní lodi. Díky svým znalostem se již roku 1891 
propracoval na pozice kapitána. Roku 1896 ovšem odstoupil z aktivní služby, aby se mohl 
                                                 

60 Zita byla manželkou posledního rakousko-uherského císaře, posledního krále českého a uherského Karla I. Po 
rozpadu monarchie nejdřív pobývali s Karlem a dětmi ve Španělsku a poté na ostrově Madeira, který patří 
Portugalsku. Zemřela 14. 3. 1989 ve věku 96 let. 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. str. 384-
386 
61 Největší porážka španělské armády v Rífské válce, ve které se berberský kmen Rífů z Maroka chtěl osamostatnit. 
I přes vojenské úspěchy Rifů válku vyhráli roku 1926 Španělé. 
Pennell, C. R. Country with a Government and a Flag: The Rif War in Morocco, 1921–1926. Wisbech, 
England.1986, ISBN 0-906559-23-5. str. 1-5 
62 Miguel Primo de Rivera byl španělský generál, který v letech 1923-1930 vládl ve Španělsku jako diktátor. V září 
1923 provedl vojenský převrat a Alfons XIII. jej uznal ministerským předsedou. V roce 1925 byl vyznamenán 
československým řádem Bílého lva. Dne 23. ledna složil funkci ministerského předsedy a odcestoval ze Španělska, 
téhož roku zemřel v Paříži. 
CARR, Raymond. Spain, 1808-1975. 2. vydání. OUP Oxford, 1982. ISBN 978-0198221289. str. 564-591 
63 CHALUPA, Jiří. Dějiny Španělska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Dějiny států. ISBN 978-

80-7422-525-3. str. 429-452 
64Matriční záznam o úmrtí a pohřbu. Actapublica: Matriky. Actapublica [online]. Moravský zemský archiv 
v Brně, Palachovo nám. 1, PO BOX 51, 625 00 Brno, 2010 [cit. 2019-01-22]. 
Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4708/?strana=124 
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věnovat svým statkům v Żywieci, které zdědil po svém strýci a adoptivním otci arcivévodovi 
Albrechtovi. 

Karel Štěpán byl spíše uzavřený člověk. Většinu života hospodařil na svých statcích, kde se 
věnoval i svým koníčkům, mezi které patřilo zahradničení, krajinomalba nebo hra na klavír. 
Kromě němčiny ovládal i další jazyky, polštinu, češtinu a maďarštinu. Několik měsíců v roce 
trávil vždy na moři se svou rodinou na svých luxusních parních jachtách, kam zval jen 
prominentní hosty. Udržoval dobré vztahy jak s německým, tak i se španělským dvorem. 

Roku 1884 se oženil se svou vzdálenou příbuznou Marií Terezou,65 s níž měl šest dětí, z toho 
tři byli synové. Roku 1901 byl jmenován viceadmirálem a roku 1912 dokonce admirálem. 
Po vypuknutí války v roce 1914 měl Karel Štěpán dohled nad péčí o válečné invalidy. 
Po dobytí Poviselského kraje66 v roce 1915 se o něm mluvilo jako o vážném kandidátovi 
na polský královský trůn. V Polsku byl oblíbený jak ze strany církevní, tak ze strany 
konzervativců a rolníků. Podporoval ho i bulharský car a německý císař. Jenže plán ztroskotal 
kvůli odmítavému stanovisku rakouského císaře Karla I., který se snažil o tzv. rakousko-polské 
řešení, kdy se Polsko mělo stát třetím dílčím státem Rakousko-Uherska. Neschopnost domluvy 
nakonec vedla k vyhlášení Druhé polské republiky.67 

Po válce byl Karlu Štěpánovi veškerý majetek v Polsku zabaven, avšak záhy opět navrácen, 
a to díky intervenci Karlovy sestry, španělské královny Marie Kristiny. Roku 1924 daroval 
Karel Štěpán 10 000 hektarů ze svého majetku krakovské akademii věd, které do roku 1918 
předsedal.  

Poslední léta života Karla Štěpána poznamenaly následky těžkého nervového ochrnutí, kdy byl 
odsouzen k naprosté nehybnosti. Zemřel 7. dubna 1930 na svém zámku v Żywieci (obr. 
č. 33).68 

                                                 

65Marie Tereza byla nejstarším dítětem arcivévody Karla Salvátora Rakousko-Toskánského a jeho manželky 
princezny Marie Imakuláty Neapolsko-Sicilské. 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 215-216 
66Poviselský kraj vznikl v roce 1863, kdy byla Polsku odebrána veškerá autonomie v rámci Ruské říše a stala se 
řadovou ruskou provincií. Bylo to území bývalého Polské království zabrané Ruskem. Po první světové válce z něj 
vznikla Polská republika. 
FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2017. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-306-8. str. 401-407 
67Druhá polská republika vznikla po konci první světové války roku 1918. Zpočátku byla parlamentní 
demokratickou republikou, ale demokracie zde byla příliš nestabilní, a tak se roku 1926 dostal do čela státu Józef 
Piłsudski, který v Polsku zavedl v podstatě diktátorský režim. Tento režim v zemi vydržel i po smrti Piłsudského 
v roce 1935. Druhá polská republika zanikla v roce 1939 po invazi německé a sovětské armády, čímž začala druhá 
světová válka. 
FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2017. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-306-8. str. 441-468 
68 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 215-216. 
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4.4 Evžen Rakousko-Těšínský 

Evžen (obr. č. 34) se narodil dne 21. května 1863 na zámku v Židlochovicích.69 

Evžen byl urostlé postavy, a proto se připravoval na vojenskou kariéru. Po vzdělání 
na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě byl roku 1877 vyřazen jako poručík 
tyrolského mysliveckého pluku. V dalších letech působil v několika různých posádkách, 
jak u pěchoty, tak u husarů. Po vypuknutí první světové války roku 1914 velel armádě 
na balkánské frontě, od roku 1915 působil na italské frontě. Roku 1916 byl jmenován polním 
maršálem. 

Roku 1887 Evžen složil přísahu člena řádu německých rytířů70 a již po dvou dnech byl 
jmenován koadjutorem velmistra řádu71 svého strýce arcivévody Viléma72 s právem 
nástupnictví. Po Vilémově smrti roku 1894 byl tedy jmenován velmistrem řádu. Jako velmistr 
zřídil řadový kněžský konvent v Lublani. Přes řádové sestry prosazoval budování škol 
a sanitární péči. V letech 1895–1905 řídil přestavbu hradu Bouzov na reprezentativní sídlo řádu 
a také se zasloužil o obohacení bouzovské galerie.73 

Po rozpadu habsburské monarchie se v roce 1919 uchýlil do Švýcarska. Roku 1921 započal 
přeměnu řádu německých rytířů na čistě církevní řád. Roku 1923 rezignoval na úřad velmistra 
řádu kvůli tomu, aby jako Habsburk neohrožoval existenci řádu v nástupnických zemích. 
V přeměně řádu pokračoval i jeho nástupce brněnský biskup Norbert Klein.74 Díky skvělému 
odhadu konce monarchie a následné přeměně řádu zachránil Evžen existenci řádu německých 
rytířů v nové formě až dodneška. 

Roku 1934 se Evžen znovu vrátil do Rakouska, kde pobýval v nově vybudovaném konventu 
Gumpoldkirchen jako řádový rytíř. Poté, co byl roku 1938 nacisty řád zrušen, se Evžen 
přestěhoval do Vídně, kde přečkal druhou světovou válku. Po válce se přestěhoval do Iglsu 
nedaleko Innsbrucku.  

                                                 

69Matriční záznam o úmrtí a pohřbu. Actapublica: Matriky. Actapublica [online]. Moravský zemský archiv 
v Brně, Palachovo nám. 1, PO BOX 51, 625 00 Brno, 2010 [cit. 2019-01-22]. 
Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4708/?strana=171 
70 Celý název řádu je Bratři německého řádu Panny Marie v Jeruzalémě. 
71Koadjuntor řádu německých rytířů je druhá nejvyšší hodnost hned po velmistrovi řádu. Koadjuntor je nástupce 
velmistra (tedy příští velmistr), kterého si volí velmistr ještě za svého života. 
72Vilém Rakousko-Těšínský byl synem arcivévody Karla Ludvíka Rakousko-Těšínského a jeho manželky 
Henrietty Nasavsko-Weilburské. Roku 1863 se stal velmistrem řádu německých rytířů a byl jím až do své smrti 
roku 1894. 
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. str. 381 
73Na hrad Bouzov byli dovezeny různé středověké artefakty, které se vztahovaly k řádu německých rytířů 
74Norbert Jan Nepomucký Klein byl 10. brněnský biskup a v letech 1923-1933 velmistr řádu Německých rytířů. 
Byl prvním duchovním velmistrem řádu a pokračoval v přeměně řádu na čistě církevní. Zemřel 9. 3. 1933 na 
řádovém zámku v Bruntále. 
HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-7325-029-2. str. 67 
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Arcivévoda Evžen zemřel 30. prosince 1954 v severoitalském městě Merano obklopen 
řádovými bratry. Pohřben je v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku vedle prvního habsburského 
velmistra řádu německých rytířů Maxmiliána Habsburského (obr. č. 35).75 

                                                 

75 HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-19-X. 
str. 90-91. 
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ZÁVĚR 

Majiteli židlochovického panství byli od roku 1819 Albert Kazimír Sasko-Těšínský, který se 
přiženil do habsburského rodu sňatkem s Marií Kristinou Habsbursko-Lotrinskou, dále Karel 
Ludvík Rakousko-Těšínský, Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský a Fridrich 
Rakousko-Těšínský. Trvale na zámku bydlel Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský, kterému se 
zde narodilo šest dětí a který zde i zemřel.  

Pokud sledujeme jejich osudy, poznáváme více než sto let dějin velké části Evropy. Albert 
Kazimír Sasko-Těšínský působil jako místodržitel v Uhersku a v Rakouském Nizozemí, 
nakonec ho Napoleonovo tažení zahnalo do Vídně. Karel Ludvík Rakousko-Těšínský byl 
uznávaným vojenským odborníkem, dosáhl vysokých vojenských hodností a funkcí, několikrát 
stál v čele rakouské armády v boji s francouzskými revolučními vojsky a vojskem 
napoleonským, proslavil se ve vítězné bitvě u Aspern, byl i významným vojenským teoretikem. 
I Albrechta Fridricha Rakousko-Těšínského čekala vojenská kariéra. Zasáhla do ní revoluce 
1848, boje Rakouska s Itálií v průběhu sjednocování Itálie, prusko-rakouská válka a rakousko-
-uherské vyrovnání roku 1867. Synové Karla Ferdinanda Rakousko-Těšínského Fridrich 
a Evžen prošli ve velitelských funkcích první světovou válkou a jeho dcera Marie Kristina se 
stala španělskou královnou. Její životní příběh je spojen s dějinami Španělska od roku 1879, 
přes období první světové války až do roku 1929. Židlochovický zámek navštívil i Mariin syn, 
král Alfons XIII., jehož neméně pohnutý a dramatický život končí v průběhu druhé světové 
války v roce 1941.  

Majitelé židlochovického panství byli vlastníky velkého majetku, který dědili, uměli na něm 
hospodařit a také ho zvětšovali. Nacházel se na území dnešního Rakouska, Moravy, Polska, 
Maďarska a Chorvatska. Pro židlochovické panství měl například obrovský význam cukrovar, 
pro jehož provoz pronajal svoje pozemky v roce 1836 Florentinu Robertovi Karel Ludvík 
Rakousko-Těšínský. Karel Ludvík rovněž zahájil přestavbu zámku do dnešní pozdně empírové 
podoby, dokončil ji jeho syn Albrecht Fridrich.  

Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský patřil k nejbohatším členům habsburského rodu. Dědic 
jeho majetku Fridrich Rakousko-Těšínský statky dál rozšířil, zakládal a modernizoval továrny, 
jeho Rakouská báňská hutní společnost ovládala těžební a metalurgické podniky nejen ve 
Slezsku, ale i na území Slovenska. 

Bohatství umožňovalo Habsburkům věnovat se naplno svým zálibám. Dokazuje to velké 
množství loveckých trofejí, kterými zdobili interiéry svých sídel. Dodneška je najdeme 
i v židlochovickém zámku. Kazimír Sasko-Těšínský založil ve Vídni uměleckou galerii 
Albertinu, o kterou jeho následovníci pečovali a doplňovali ji o další díla. Karel Štěpán 
Rakousko-Těšínský se například vzdal své vojenské kariéry, aby mohl rozvíjet svoje umělecké 
vlohy a jazykové nadání. V Polsku podporoval vědecký výzkum, stal se i předsedou krakovské 
akademie věd.  
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Vojenskou a duchovní kariéru spojil ve svém životě Evžen Rakousko-Těšínský. Dosáhl funkce 
velmistra řádu německých rytířů a započal jeho přeměnu pouze na církevní řád zaměřený na 
sociální a zdravotní péči. Díky jeho reformě existuje dodnes. 

Cíl, který jsem si stanovil v úvodu, jsem splnil. Dokázal jsem, že habsburští majitelé 
židlochovických statků a s nimi i ti, kteří v Židlochovicích žili trvaleji, byli významnými 
vojáky, politiky, hospodáři, mecenáši umění a vědy, zanechali i výraznou stopu v církevním 
životě.  

Moje práce je prvním uceleným textem, který se zabývá Habsburky z těšínské větve vlastnícími 
židlochovické panství v letech 1819–1918 a těmi, jež zde delší dobu pobývali. Zatím jsem 
vytvořil podle své práce leták, který jsem dal k dispozici Regionálnímu turistickému 
informačnímu centru v Židlochovicích, ale práce bude zveřejněna také v archivu dějepisných 
prací na stránkách našeho gymnázia. Poslouží rovněž jako pomůcka k výuce regionálních dějin 
ve škole. Leták rovněž nabídnu Lesům ČR, lesnímu závodu Židlochovice, který provozuje 
zámek primárně jako hotel, ale má i určitou vymezenou dobu na prohlídky zámku. 

Ve spolupráci s bývalým studentem našeho gymnázia Janem Hroudným bych chtěl, aby se 
moje práce stala součástí Mapy s příběhem na stránkách města Židlochovice.76 Práce se stane 
rovněž součástí 2. části sborníku Židlochovice v pracích studentů gymnázia.  

Doufám, že moje práce pomůže změnit negativní názor na habsburské majitele panství 
v Židlochovicích. 

                                                 

76 Historie domů na náměstí Míru a na Komenského ulici. Město Židlochovice [online]. [cit. 2019-01-30]. 
Dostupné z: https://www.zidlochovice.cz/cs/kultura-a-volny-cas/mesto-objektivem-casu/historie-domu-na-
namesti-miru-a-na-komenskeho-ulici.html 
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SEZNAM PŘÍLOH 

obr. č. 1 Rodokmen těšínské větve Habsburků souvisejících s židlochovickým panstvím (zeleně 
jsou vyznačení majitelé židlochovického panství, modře osoby narozené v Židlochovicích, 
červeně osoba zesnulá v Židlochovicích, žlutě osoby, které mají k Židlochovicím vztah pouze 
okrajový, tyrkysově majitel panství, který se narodil v Židlochovicích) 

obr. č. 2 Těšínský vévoda Albert Kazimír Sasko-Těšínský, který odkoupil židlochovické 
panství roku 1819 od Františka Ditrichštejna, obraz z roku 1777 od neznámého malíře 

obr. č. 3 Polský král a saský kurfiřt August III. Polský, otec vévody Alberta Kazimíra 
Sasko-Těšínského, obraz visící na zámku v Židlochovicích 

obr. č. 4 Arcivévodkyně Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská, manželka vévody Alberta 
Kazimíra Sasko-Těšínského, obraz z let 1766-1770 od Johanna Baptista von Lampiho staršího 

obr. č. 5 Palác Laeken v Bruselu, sídlo belgické královské rodiny 

obr. č. 6 Palác Albertina ve Vídni se sídlem stejnojmenné galerie umění 

obr. č. 7 Císařská hrobka ve Vídni 

obr. č. 8 Arcivévoda Karel Ludvík Rakousko-Těšínský ve vojenské uniformě s velkokřížem 
Vojenského řádu Marie Terezie 

obr. č. 9 Arcivévoda Karel Ludvík Rakousko-Těšínský v bitvě u Aspern, obraz od Johanna 
Petera Kraffta 

obr. č. 10 Porovnání vzhledu zámku z roku 1888 s dnešní podobou, autorem fotografie z roku 
1888 je August Prokop, který ji spolu dalšími fotografie moravských zámků, věnoval císaři 
Františku Josefovi I. jako dar k 40. výročí panování 

obr. č. 11 Interiér zámku v Židlochovicích 

obr. č. 12 Habsburské trofeje v zámecké jídelně 

obr. č. 13 Bizon americký, dovezený na objednávku Habsburků do Evropy, ulovený v roce 
1907 v Javorině 

obr. č. 14 Obrazárna židlochovického zámku 

obr. č. 15 Židlochovický cukrovar na konci 19. století 

obr. č. 16 Arcivévoda Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský, nejstarší syn arcivévody Karla 
Ludvíka Rakousko-Těšínského a majitel židlochovického panství 
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obr. č. 17 Listina vydaná rakouským císařem Františkem Josefem I. dne 3. listopadu 1873, 
kterou povyšuje městys Židlochovice na město 

obr. č. 18 Arcivévoda Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský, mladší syn arcivévody Karla 
Ludvíka Rakousko-Těšínského, obraz visící na zámku v Židlochovicích 

obr. č. 19 Arcivévoda Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský, syn arcivévody Karla Ludvíka, 
busta na zámku v Židlochovicích 

Obr. 20 Arcivévodkyně Alžběta Habsbursko-Lotrinská, manželka arcivévody Karla Ferdinanda 
Rakousko-Těšínského, obraz visící na zámku v Židlochovicích 

obr. č. 21 Arcivévodkyně Alžběta Habsbursko-Lotrinská, manželka arcivévody Karla 
Ferdinanda Rakousko-Těšínského, busta na zámku v Židlochovicích 

obr. č. 22 Arcivévoda Fridrich Rakousko-Těšínský, nejstarší syn arcivévody Karla Ferdinanda 
Rakousko-Těšínského a poslední majitel židlochovického panství 

obr. č. 23 Arcivévodkyně Isabela z Croy a Dülmenu, manželka arcivévody Fridricha Rakousko-
Těšínského 

obr. č. 24 Španělský král Alfons XIII. (1) na lovu v Židlochovicích se strýci Fridrichem (2), 
Karlem Štěpánem (6) a Evženem (3), se svou sestřenicí arcivévodkyní Gabrielou (5) 
a s následníkem rakousko-uherského trůnu Ferdinandem d´Este (4) v roce 1905 

obr. č. 25 Pomník arcivévody Fridricha Rakousko-Těšínského Mosonmagyaróváru, autor sochy 
Robert Schediwy 

obr. č. 26 Báseň Židlochovický park napsaná Petrem Bezručem, věnovaná městu Židlochovice 

obr. č. 27 Farní kostel sv. Gottharda v Mosonmagyaróváru, poslední místo odpočinku 
arcivévody Fridricha Rakousko-Těšínského 

obr. č. 28 Španělská královna a regentka Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská, dcera 
arcivévody Karla Ferdinanda Rakousko-Těšínského 

obr. č. 29 Španělský král Alfons XIII. ve vojenské uniformě 

obr. č. 30 Pantheon králů, hrobka španělských králů v klášteře El Escorial 

obr. č. 31 Přípravy na příjezd španělského krále Alfonse XIII. do Židlochovic v roce 1905 

obr. č. 32 Arcivévoda Karel Štěpán Rakousko-Těšínský, syn arcivévody Karla Ferdinanda 
Rakousko-Těšínského, fotografie z roku 1917 

obr. č. 33 Zámek v Żywieci, sídlo Karla Štěpána Rakousko-Těšínského, fotografie z roku 1917 
od Dušana Zervana 
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obr. č. 34 Arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský v uniformě velmistra řádu německých rytířů, 
syn arcivévody Karla Ferdinanda Rakousko-Těšínského 

obr. č. 35 Náhrobek z kostela sv. Jakuba v Innsbrucku, nalevo první habsburský velmistr řádu 
německých rytířů Maxmilián Habsburský a napravo poslední habsburský velmistr řádu 
německých rytířů Evžen Rakousko-Těšínský 
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PŘÍLOHY 

 

obr. č. 1 Rodokmen těšínské větve Habsburků souvisejících s židlochovickým panstvím (zeleně 
jsou vyznačení majitelé židlochovického panství, modře osoby narozené v Židlochovicích, 
červeně osoba zesnulá v Židlochovicích, žlutě osoby, které mají k Židlochovicím vztah pouze 
okrajový, tyrkysově majitel panství, který se narodil v Židlochovicích) 

 

obr. č. 2 Těšínský vévoda Albert Kazimír Sasko-Těšínský, který odkoupil židlochovické 
panství roku 1819 od Františka Ditrichštejna, obraz z roku 1777 od neznámého malíře77 

                                                 

77Herzog Albert. Nové Slovo [online]. [cit. 2019-01-27]. 
Dostupné z: https://www.noveslovo.sk/c/Vianocna_Vieden_tradicne_trhy_a_vystavy_II 
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obr. č. 3 Polský král a saský kurfiřt August III. Polský, otec vévody Alberta Kazimíra 
Sasko-Těšínského, obraz visící na zámku v Židlochovicích 

 

obr. č. 4 Arcivévodkyně Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská, manželka vévody Alberta 
Kazimíra Sasko-Těšínského, obraz z let 1766-1770 od Johanna Baptista von Lampiho 
staršího78 

                                                 

78Erzherzogin Maria Christine (1742-1798): Herzogin von Sachsen - Teschen, in gestreiftem Seidenkleid, 
Halbfigur. Kunsthistorisches Museum Wien [online]. [cit. 2019-01-26]. 
Dostupné z: https://www.khm.at/objektdb/detail/2419/ 
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obr. č. 5 Palác Laeken v Bruselu, sídlo belgické královské rodiny79 

 

obr. č. 6 Palác Albertina ve Vídni se sídlem stejnojmenné galerie umění80 

                                                 

79Laeken Palace. Trip Advisor [online]. [cit. 2019-01-26]. 
Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g188644-d643689-Reviews-Laeken_Palace-
Brussels.html 
80Albertina. Vídeň: Nyní Navždy [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: https://www.wien.info/cs/locations/ 
albertina 
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Obr. č. 7 Kapucínský kostel ve Vídni, pod nímž se nachází Císařská hrobka81 

 

obr. č. 8 Arcivévoda Karel Ludvík Rakousko-Těšínský, majitel židlochovického panství, obraz 
z depozitáře židlochovického zámku 

                                                 

81Kapucínská hrobka ve Vídni. Císařovna Sisi a její rodina [online]. [cit. 2019-01-26]. Dostupné z: http://erzsebet-
kiralyne.blog.cz/0812/kapucinska-hrobka-ve-vidni 
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obr. č. 9 Arcivévoda Karel Ludvík Rakousko-Těšínský v bitvě u Aspern, obraz od Johanna 
Petera Kraffta82 

                                                 

82Karl: Erzherzog von Österreich. Aeiou [online]. [cit. 2019-01-26]. 
Dostupné z: http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.k/k149054.htm;internal&action=_setlanguage.action?LANGUA
GE=en 
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obr. č. 10 Porovnání vzhledu zámku z roku 1888 s dnešní podobou, autorem fotografie z roku 
1888 je August Prokop, který ji spolu dalšími fotografie moravských zámků, věnoval císaři 
Františku Josefovi I. jako dar k 40. výročí panování83 

                                                 

83Soukromý archiv Ing. Pavla Marka 
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obr. č. 11 Interiér zámku v Židlochovicích 

 

obr. č. 12 Habsburské trofeje v zámecké jídelně 
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obr. č. 13 Bizon americký, dovezený na objednávku Habsburků do Evropy, ulovený v roce 
1907 v Javorině 

 

obr. č. 14 Obrazárna židlochovického zámku 
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obr. č. 15 Židlochovický cukrovar na konci 19. století84 

 

obr. č. 16 Arcivévoda Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský, nejstarší syn arcivévody Karla 
Ludvíka Rakousko-Těšínského a majitel židlochovického panství85 

                                                 

84 Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy 
85Archduke Albrecht: an elite soul. Nobility [online]. [cit. 2019-01-29]. 
Dostupné z: http://www.nobility.org/2013/05/06/archduke-albrecht-elite/ 
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obr. č. 17 Listina vydaná rakouským císařem Františkem Josefem I. dne 3. listopadu 1873, 
kterou povyšuje městys Židlochovice na město86 

 

obr. č. 18 Arcivévoda Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský, mladší syn arcivévody Karla 
Ludvíka Rakousko-Těšínského, obraz visící na zámku v Židlochovicích87 

                                                 

86Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města Židlochovice, 
inv. č. 215, Povýšení na město, kart. 25 
87Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka 
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obr. č. 19 Arcivévoda Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský, mladší syn arcivévody Karla 
Ludvíka Rakousko-Těšínského, busta na zámku v Židlochovicích 

 

Obr. 20 Arcivévodkyně Alžběta Habsbursko-Lotrinská, manželka arcivévody Karla Ferdinanda 
Rakousko-Těšínského, obraz visící na zámku v Židlochovicích88 

                                                 

88Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka 
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obr. č. 21 Arcivévodkyně Alžběta Habsbursko-Lotrinská, manželka arcivévody Karla 
Ferdinanda Rakousko-Těšínského, busta na zámku v Židlochovicích 

 

obr. č. 22 Arcivévoda Fridrich Rakousko-Těšínský, nejstarší syn arcivévody Karla Ferdinanda 
Rakousko-Těšínského a poslední majitel židlochovického panství89 

                                                 

89Erzherzog Friedrich. Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 [online]. [cit. 2019-01-27]. 
Dostupné z: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/biog/erzfried.htm 
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obr. č. 23 Arcivévodkyně Isabela z Croy a Dülmenu, manželka arcivévody Fridricha Rakousko-
Těšínského90 

 

obr. č. 24 Španělský král Alfons XIII. (1) na lovu v Židlochovicích se strýci Fridrichem (2), 
Karlem Štěpánem (6) a Evženem (3), se svou sestřenicí arcivévodkyní Gabrielou (5) 
a s následníkem rakousko-uherského trůnu Ferdinandem d´Este (4) v roce 190591 

                                                 

90KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovický okres: Vlastivěda moravská. Brno: GARN, 1910. 
ISBN 987-80-86347-86-8. str. 62 
91 Soukromý archiv Tomáše Dratvy 
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obr. č. 25 Pomník arcivévody Fridricha Mosonmagyaróváru z roku 2006, autor sochy Robert 
Schediwy92 

 

obr. č. 26 Báseň Židlochovický park napsaná Petrem Bezručem, věnovaná městu 
Židlochovice93 

                                                 

92 Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka 
93 ONDRŮJ, Arnošt. Židlochovice: v letech zápasů a budování. Židlochovice: Okresní museum v Židlochovicích, 
1948. str. 55 
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obr. č. 27 Farní kostel sv. Gottharda v Mosonmagyaróváru, poslední místo odpočinku 
arcivévody Fridricha Rakousko-Těšínského94 

 

obr. č. 28 Španělská královna a regentka Marie Kristina Habsbursko-Lotrinská, dcera 
arcivévody Karla Ferdinanda Rakousko-Těšínského95 

                                                 

94Mosonmagyaróvári Szent Gotthárd templom. Kisalföldi Tudástár [online]. [cit. 2019-01-27]. 
Dostupné z: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/wiki/-
/wiki/Main/Mosonmagyar%C3%B3v%C3%A1ri+Szent+Gotth%C3%A1rd+templom/pop_up;jsessionid=57E62
BC7B00B9ECF0DD8D6F267D63705 
95Maria Christina ofAustria; Alchetron [online]. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: https://alchetron.com/Maria-
Christina-of-Austria 
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obr. č. 29 Španělský král Alfons XIII. ve vojenské uniformě96 

 

Obr. č. 30 Pantheon králů, hrobka španělských králů v klášteře El Escorial97 

                                                 

96 Alfons XIII. Válka.cz [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: https://forum.valka.cz/topic/view/22960/Alfons-
XIII- 
97Pantheon of Kings [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: http://ec-dejavu.ru/g/Grob_14.html 
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obr. č. 31 Přípravy na příjezd španělského krále Alfonse XIII. do Židlochovic v roce 190598 

 

obr. č. 32 Arcivévoda Karel Štěpán Rakousko-Těšínský, syn arcivévody Karla Ferdinanda 
Rakousko-Těšínského99 

                                                 

98 Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka 
99If Poland became a kingdom after WW1, who would be the king?. Quora [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: 
https://www.quora.com/If-Poland-became-a-kingdom-after-WW1-who-would-be-the-king 
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obr. č. 33 Zámek v Żywieci, sídlo Karla Štěpána Rakousko-Těšínského, fotografie z roku 2017 
od Dušana Zervana100 

 

obr. č. 34 Arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský v uniformě velmistra řádu německých rytířů, 
syn arcivévody Karla Ferdinanda Rakousko-Těšínského101 

                                                 

100Żywiec: Nowy Zamek. Fotogaléria – Dušan Zervan [online]. [cit. 2019-01-27]. 
Dostupné z: http://foto.zervan.info/vylety-a-vychadzky/2017-08-02-zywiec/20170802-112633-2048/ 
101 Obnova hradu a velmistr řádu arcivévoda Evžen Habsburský. Deutscher-Orden.cz [online]. [cit. 2019-01-27]. 
Dostupné z: http://www.deutscher-orden.cz/hrad_bouzov_cast3.php 
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obr. č. 35 Náhrobek z kostela sv. Jakuba v Innsbrucku, nalevo první habsburský velmistr řádu 
německých rytířů Maxmilián Habsburský a napravo poslední habsburský velmistr řádu 
německých rytířů Evžen Rakousko-Těšínský102 

 

 

 

                                                 

102 Soukromý archiv Karla Vavříka 


