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Úvod 

 Jako téma ročníkové práce jsem si vybrala zámek v Židlochovicích.  Moje volba byla 

ovlivněna nejen tím, že Židlochovice jsou moje rodné město, ale především proto,  

že na zámku jsem jako malá často navštěvovala svou babičku, bývalou zaměstnankyni lesního 

závodu Židlochovice. Chodila jsem po kancelářích, ale občas i do zámeckých pokojů, kde 

pobýval například první československý prezident T. G. Masaryk a jeho nástupce Edvard 

Beneš. 

 Cílem této práce bylo přiblížit historii a významné události, které jsou spojeny  

se zámkem v Židlochovicích. Domnívám se, že tato dominanta si zaslouží obdiv a pozornost 

široké veřejnosti. Stala se němým svědkem politických a hospodářských střetů, její zdi slyšely 

mnoho slov.  Jednání vedená v pohostinném, tichém prostředí zámeckých sálů a salonků 

přinesla i některé pozitivní výsledky, které měly vliv na další vývoj našeho státu. 

 Materiály pro svoji ročníkovou práci jsem získala od židlochovických občanů, kterým 

zámek přirostl k srdci. Jedná se především o bývalé zaměstnance lesního závodu 

Židlochovice. Nápomocny mi byly také publikace vydané občany města. Informace o historii 

jsem čerpala z osobních poznámek Arnošta Ondrůje a bývalého zaměstnance lesního závodu 

Židlochovice Augustýna Vlašice, z publikací Židlochovické obory a bažantnice od Vavřína 

Čermáka a z Vlastivědy moravské sepsané Augustinem Kratochvílem, která však byla vydaná 

v roce 1910, tudíž novější události jsem z ní čerpat nemohla. Cenné informace o situaci  

na zámku v době druhé světové války jsem osobně získala od pamětníků - Emílie Dočkalové 

a Františka Doležala ze Židlochovic a dále pak díky pramenům zapůjčeným Karlem 

Vavříkem. K popsání interiéru mi posloužil slovní výklad bývalého zaměstnance lesního 

závodu Židlochovice Štefana Chvály a také publikace Arnošta Ondrůje Židlochovice v letech 

zápasů a budování, kterou jsem použila i k získání informací o zámeckém parku.  

 

 

 

 

 



4 
 

1. STRUČNÁ HISTORIE ZÁMKU 

 Dá se říci, že zámek je dominantou města Židlochovice a jeho historie byla vždy 

spojena s historií města a držiteli židlochovického panství. Majitel panství býval zpravidla  

i majitelem tvrze, později zámku. 
1) 

 Tato stavba prošla za svou existenci mnoha změnami, od vodní tvrze přes renesanční 

zámek, což dokazují sochy z římské mytologie na západní straně zámku. Renesanční zámek 

byl později přestavěn v barokním slohu a dále do rakouského klasicismu. Období klasicismu  

na řadě staveb dokazuje trojúhelníkový štít, který na židlochovickém zámku můžeme 

zhlédnout na západním průčelí i dnes. 
2) 

 Zámecký komplex tvoří budova zámku, zámecká kaple a přilehlý park. 

 

1.1  ZÁMEK 

První zmínka pochází již z roku 1349, kdy majitelem tvrze byl Archleba  

ze Židlochovic a Bohuš ze Ždánic. Jednalo se o malou vodní kamennou tvrz obklopenou 

příkopem. 

V roce 1353 přešla tvrz do vlastnictví moravského markraběte a bratra Karla IV., Jana 

Jindřicha. Od roku 1375 převzal tvrz jeho syn Jošt, který se toho roku stal moravským 

markrabětem stejně jako jeho otec. Roku 1379 dal Židlochovickým „horenské právo“, které 

patří k nejstarším vinařským právům na Moravě. V roce 1407 daroval Židlochovice i s tvrzí 

Vilému Zajíci z Valdeka.  

V roce 1437 převzal vodní tvrz rod Valdštejnů, a to Jindřich z Valdštejna a od roku 

1480 Anna z Valdštejna. Po čtyřech letech se novým majitelem stal Ladislav z Boskovic. 
3) 

Rod Pernštejnů vlastnil panství od roku 1508, kdy tvrz, kostel a obec s vinicemi koupil 

za 15 350 kop stříbrných Vilém z Pernštejna. Ten tvrz vlastnil až do roku 1521, kdy se novým 

majitelem stal Jan z Pernštejna. Za jeho vlastnictví se objevila také první zmínka kronikáře 

 

 

 

                                                             
1) Soukromý archiv A. Vlašice: Poznámky, nedat., nestr. 
2) 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/renesance, 28. 11. 2009 
3) Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 211 

http://cs.wikipedia.org/wiki/renesance
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o zámku Židlochovice. 
4)

 V té době byl zámek pravděpodobně přízemní, jen s málo pokoji. 
5) 

Důležitou roli v historii zámku sehrál rod Žerotínů. Fridrich ze Žerotína, známý 

vojevůdce a zemský hejtman moravský, získal tvrz sňatkem s Magdalenou ze Zástřizl  

v roce 1564. Přestavil tvrz na přízemní renesanční zámek
 
(příloha č. 1), který stojí na 

původních základech z dřevěných pilotů. Z této doby jsou na zámku dochovány stropy 

v místnostech dnešní chodby, kuchyně a bytu správce. 
6) 

V roce 1645 probíhalo obléhání Brna Švédy. Ti překonali vodní příkopy a hradby  

a dobyli i židlochovický zámek. 

Dalším dlouhodobějším majitelem zámku byl rod Sintzendorfů. Ti zámek vlastnili  

od roku 1693 do roku 1743. Prvním vlastníkem z tohoto rodu byl hrabě Filip Ludvík, nejvyšší 

dvorní kancléř a rakouský vyslanec v Paříži, který zámek vyženil sňatkem s hraběnkou 

Kateřinou Isabelou Valdštejnovou. Filip Ludvík dal zámek přestavět a rozšířit v barokním 

slohu v letech 1720 - 1729 Ludvíkem Kaltnerem z Vídně podle plánů francouzského 

architekta Roberta de Cotte. Byly zbořeny hradební zdi, zrušeny zdvihací mosty, zasypány 

náspy a odvezena železná děla. Postavil tři křídla zámku s velkým sálem v hlavní budově, 

hlavním průčelím s terasou a schodištěm směrem do parku (příloha č. 2).
 
Pravé boční rameno 

nižších budov s osovým pavilonem nebylo dokončeno. Hlavní průčelí a původní vchod bývala 

zpočátku západní strana zámku, kde je doposud estráda s širokým schodištěm. V roce 1738 

prodal Filip, hrabě Sintzendorf, zámek svému synovci Oktaviánovi. 
7) 

1743 koupil židlochovický zámek hrabě Leopold Dietrichstein. 

V roce 1822 přešel zámek do majetku rodu Habsburků jako lovecký zámeček, kteří  

ho vlastnili až do roku 1918. Prvním majitelem z tohoto rodu byl arcivévoda Karel Ludvík, 

syn Leopolda II. a vnuk Marie Terezie. V této době byly provedeny poslední větší přestavby,  

a to v letech 1844 – 1845, kdy zámek dostal nynější podobu. Byl přebudován ve stylu 

rakouského klasicismu, byly pobořeny bašty a hradby a zasypán vodní příkop. 
8) 

V roce 1848 zámek zdědil Karlův prvorozený syn Albert, vévoda těšínský. Ten ale na 

zámku nebydlel, a proto jej postoupil svému bratru Karlu Ferdinandovi a jeho manželce 

Alžbětě. Roku 1869 byl hlavní trakt rozšířen o velkou schodištní halu do druhého podlaží. 

Průčelí s hlavním vchodem se obrátilo směrem k městu. Po Karlu Ferdinandovi zdědil zámek 

                                                             
4) Jednalo se o vylepšenou tvrz, název „zámek“ bylo nové pojmenování, a proto je pravděpodobné, že tato tvrz 

   byla kronikářem zapsána jako zámek. 
   Soukromý archiv A. Vlašice: Poznámky, nedat., nestr. 
5) Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
6) Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
7) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 39 
8)

 Kratochvíl, A.: Vlastivěda moravská, Židlochovský okres, Brno, 1910, s. 64 
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jeho prvorozený syn Bedřich, vévoda těšínský, podle básně Židlochovský park od Petra 

Bezruče známý jako „markýz Gero“. 
9) (příloha č. 3) 

 V roce 1918 přešel zámek do majetku Československého státu pod správu ministerstva 

zemědělství – Správu státních lesů – jako lovecký zámek. Od roku 1924 byl také letním 

sídlem prezidenta republiky T. G. Masaryka. Po jeho smrti sloužil jako ubytování v době 

honů a byl k dispozici Edvardu Benešovi. 

 Po 15. březnu 1939 zámek přidělen pod správu říšskému protektoru. Nadále sloužil 

Správě státních lesů a také nejvyšším představitelům Velkoněmecké říše. 

 Díky ochraně a opatření osvobozeneckých vojsk v dubnu a květnu 1945 nedošlo   

ke zcizení zařízení interiéru, ani k ničení nábytku, obrazů a trofejí. Po roce 1945 byl zámek 

nadále využíván Správou státních lesů a sloužil jako ubytování pro účastníky zimních honů. 

 V 50. letech 20. století byl na zámku umístěn zemský archiv a v té době se na zámku 

konaly prohlídky pro veřejnost. 

 V roce 1964 proběhla celková rekonstrukce zámku. 
10) 

 V současnosti patří zámek Židlochovice pod správu Lesů České republiky, lesní závod 

Židlochovice. Ten zde zřídil moderní klimatizované kongresové centrum s kompletním 

audiovizuálním servisem (počítačová síť s možností připojení notebooků, dataprojektor a 

video) (příloha č. 4). Bylo zde vybudováno i nadstandardní ubytování přímo v zámeckých 

pokojích. 

 V dnešní době není zámek zpřístupněn veřejnosti, je zde však možný pronájem 

zámeckých prostor za účelem pořádání konferencí, svateb a dalších různých akcí a také 

možnost ubytování jak pro tuzemské, tak i zahraniční hosty, kteří do Židlochovic zavítají 

především v době honů. 

 

 

1.2 ZÁMECKÁ KAPLE 

 

 V levém křídle nádvoří se nachází kaple Sv. Kříže. Již ve starém zámku bývala kaple 

s hrobkou. Pravděpodobně byla postavena v době, kdy židlochovický zámek vlastnil Fridrich 

ze Žerotína, tj. kolem roku 1564. V roce 1845 byly totiž při překládání dlažby v sakristii 

nalezeny dvě hrobky, ve kterých odpočívala matka, manželky a děti Fridricha ze Žerotína. 

  

                                                             
9)

 Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
10) Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 212 
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Za Ludvíka Filipa Sintzendorfa prošel rekonstrukcí nejen zámek, ale i zámecká  

kaple. 
11) 

 Leopold z Dietrichštejna nechal kapli nádherně opravil, v roce 1746 najal i zámeckého 

kaplana a před kaplí nechal postavit sochy sv. Josefa, Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny  

od židlochovického sochaře Jana Sterna. 
12) 

(příloha č. 5)
 

 Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1974 – 1975, kdy byly zrekonstruovány  

i varhany, kterými se kaple může pyšnit, jelikož jsou jedny z nejstarších funkčních varhan 

v České republice. 
13) 

 Vedle hlavního oltáře (příloha č. 6)
 
se nachází ještě dva vedlejší oltáře zasvěcené  

sv. Františku Xaverovi a Panně Marii sv. Tomské. Na epištolní straně je umístěna socha  

sv. Kristiny z kararského mramoru od Canovova, jež do kaple byla dovezena  

roku 1836 z vévodského paláce z Vídně. Na věži jsou pak dva zvony z let 1745 a 1747. 
14) 

Poslední církevní obřady se zde konaly v roce 1963. Tím rokem se kaple uzavřela 

veřejnosti. I přes to se v ní, i když jen ojediněle, konají církevní a světské sňatky.  

 

 

1.3 PARK 

 Park o rozloze cca 28 ha byl založen v letech 1697 – 1743 Filipem Ludvíkem 

hrabětem Sintzendorfem ve francouzském stylu podle návrhu francouzského architekta 

Arnošta Augusta Charboniéra. Realizaci projektu pak provedl pozdější správce 

schönbrunnských zahrad ve Vídni Josef Hatzl. Nepříznivá finanční situace dalšího majitele 

zámku, hraběte Dietrichštejna, způsobila, že francouzský park byl na počátku 19. století 

zrušen. Teprve ve dvacátých letech 19. století došlo k obnově parku v nynějším anglickém 

stylu. 
15) 

Od této doby se mu dostalo mnoha změn – některé stromy již uhynuly stářím, keře 

zahubily imise, které se nahromadily v půdě, některé dřeviny byly poničeny muflony či jeleny 

Dybowského nebo také neukázněnými návštěvníky zámeckého parku. 

 Největší pohromu však přinesla vichřice Markéta v červenci roku 1984, kdy byly 

během několika minut vyvráceny stromy i s kořeny a většina stromů polámána. Větve stromů 

                                                             
11) Kratochvíl, A.: Vlastivěda moravská, Židlochovský okres, Brno, 1910, s. 65 
12) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 41 
13) Soukromý archiv A. Vlašice: Poznámky, nedat., nestr. 
14)

 Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 41 
15) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 30 – 32 
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poničily i střechu zámku. Tato živelná pohroma si vyžádala tři roky oprav – všechny větve, 

kmeny i celé stromy musely být pokáceny a spáleny. Díky této vichřici můžeme v parku 

dodnes vidět už jen zlomek stromů, které zde bývaly a tvořily krásný zámecký park. 

Zaměstnanci lesního závodu se ale snaží opět zvelebit tento park vysazováním nových 

stromků. 
16) 

  

 

1.4 SKLENÍKY 

 

 Stejně jako zámecký park byly i skleníky vybudovány za majitele Filipa Ludvíka 

Sintzendorfa v letech 1727 – 1728. Těmto skleníkům se říkalo oranžerie. Pěstování ovoce  

a zeleniny byla věnována velká péče. 

Po smrti hraběte Sintzendorfa, tj. v roce 1743, kdy židlochovické panství koupil Leopold 

Dietrichštejn, se však ukázalo, že skleníky byly značně ztrátové. O jejich pak stejně jako  

o osudu parku rozhodl špatný peněžní stav hraběte Dietrichštejna. Z nařízení majitele byly 

tedy v roce 1801 zrušeny oranžerie a dvě křídla skleníku odstraněna. 
17)

 

 

 

2. POPIS OBJEKTU ZÁMKU 

2.1 EXTERIÉR 

 

Jedná se o dvoupatrovou budovu a krátká křídla. Hlavní průčelí je ozdobeno 

průběžnými polosloupy a příčným rýhováním. Parkové průčelí je řešeno podobně, jen mezi 

okny prvního patra jsou výklenky se sochami.  

 

 Průčelí zámku je završeno trojúhelníkovým štítem a sloupkovou balustrádou. Nad ní 

jsou čtyři mohutné sochy z mušlového vápence, znázorňující čtyři roční období. Uprostřed 

nich je zlatá arcivévodská koruna a kamenný rodový znak Valdštejnů a Sintzendorfů. 

Autorem těchto soch je brněnský sochař Johan Georg Schauberger. 
18)

  (příloha č. 7) 

                                                             
16) Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 214 
17) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 30 – 32 
18)

 Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 39 – 40 
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Sochy ve výklencích v úrovni prvního patra jsou postavy z řecké, respektive římské 

mytologie: Afrodité (Venuše), Hermes (Merkur), Hérakles (Herkules), Éos (Aurora)  

a Artemis (Diana). Šestá socha má křesťanskou tématiku a pravděpodobně není původní. 

Autorem pěti soch je sochař J. G. Schauberger, který tyto sochy zhotovil za honorář  

750 zlatých. 

 

 Na pylonech současného vstupu do zámeckého areálu, tedy na východní straně zámku, 

jsou sochy dvou ženských postav, nesoucí znaky Valdštejnů a Sintzendorfů. Autorem je opět 

J. G. Schauberger. 
19) (příloha č. 8)

 

 

 

2.2 INTERIÉR 

 

 Jelikož na zámku v Židlochovicích jsou prohlídky jen výjimkou, mnoho lidí se dovnitř 

nepodívá. Navíc ne všechny pokoje jsou dnes přístupné veřejnosti. V této práci zmíním jen 

několik místností. 

 Na zámku se nachází velké množství vzácných obrazů, které se do Židlochovic 

většinou dostaly jako dar. Ve třech pokojích jsou také původní kachlová kamna, která byla  

při rekonstrukci ponechána jako dekorace. Na vytápění se dříve používal mazut, který byl 

však nahrazen plynem. 
20) 

 

 Na schodišti je umístěna vzácná váza z kararského mramoru, na stěně preparace supa  

a nachází se zde i stojící medvěd grizzly. Jeho původní zbarvení bylo šedivé, nynější barvu 

srsti získal kadeřnickým obarvením. Na stěnách visí i jelení trofeje, které pocházejí  

ze zahraničních honiteb a jsou pozůstatkem po Habsburcích. 
21) 

 

 Ve foyer se nachází staré ruské dětské sáně. Tahal je jeden koník a vzadu je sedačka 

pro opatrovatele. Sáně byly darem ruského cara Habsburkům. Tento vzácný exemplář byl 

použit při dekoraci na světové výstavě v Montrealu v roce 1967. 
22) 

 

                                                             
19) Ondrůj A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 40 
20) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a bojování, Židlochovice, 1948, s. 40 
     Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 213 
21) Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
22) 

http://cs.wikipedia.org, 21. 4. 2011 

http://cs.wikipedia.org/
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 Společenský sál hostil kolem roku 1740 mimo jiné i Marii Terezii. Později byl podle 

účelu označován jako koncertní sál. Jeho rozloha činí 186 m
2
. Sál má bílou štukovou výzdobu 

se zlacením plátkovým zlatem. Nachází se zde pozoruhodné porcelánové hodiny  

se svícny a alabastrová váza, zdobená motivy vinobraní. Po rekonstrukci byla vyměněna 

podlaha, a to zabudováním parketových vlysů ze čtyř druhů dřeva. Vytápění je prováděno 

vháněním teplého vzduchu, ke kterému slouží mřížky na čelní stěně. (příloha č. 9) 
23) 

 

 V lovecké jídelně se nachází obraz loveckého zátiší od Baltazara de Cara, který 

působil v Neapoli a namaloval 28 velkých pláten pro zámek Scilla. Jeho obraz je velmi 

vzácný, neboť Národní galerie ani Neapolské muzeum žádný jeho obraz nevlastní.  

Do Židlochovic se pravděpodobně dostal jako dar původním majitelům. Najdeme zde také 

244 ks srnčích či jeleních trofejí. (příloha č. 10) 

 

 Vysoké stěny obrazárny nesou devět rozměrných obrazů, ale pouze dva jsou opatřeny 

podpisem autora. Jsou to: Velkomyslnost Scipionova od francouzského realistického malíře  

F. G. Ménagesta z roku 1787. O toto dílo v minulosti projevila zájem i francouzská galerie 

v Louvru. Nad krby je umístěn obraz Augusta II. od Ludwiga Sylvestera. (příloha č. 11) 
24)

 

 

 Na zámku najdeme i apartmá č. 19. Jedná se o prezidentské apartmá, které při 

příležitostných návštěvách v období 1919 – 1935 užíval prezident T. G. Masaryk. Nábytek 

v ložnici dnes už není původní. K pokoji č. 19 přiléhá i salon, kde se nachází stůl, který je 

památný tím, že zde při svém pobytu úřadoval T. G. Masaryk. 
25) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 40 
       Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
24) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 40 
       Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
25) Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 212 
       

Štefan Chvála, pracovník lesního závodu Židlochovice, 7. 12. 2009  
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3. REKONSTRUKCE ZÁMKU 

Celková rekonstrukce probíhala v letech 1964 – 1978, tj. 14 let. 

Rekonstrukci si vynutila havarijní situace, kdy v roce 1961 došlo ke zřícení stropů 

v levém horním křídle budovy. Průzkumem bylo zjištěno, že ve špatném stavu byly  

i ostatní části zámku, celý objekt už nesplňoval hygienické ani technické požadavky  

a ani vybavení neodpovídalo modernímu pojetí.  

Příčinou destrukce i ostatních závad byl i pokles řeky Svratky po provedené regulaci, 

kdy bylo obnaženo záhlaví dřevěných pilotů a roštů, na kterých zámek stojí. Tím došlo 

k sedání zdiva po celém objektu. Další příčinou byly nesprávné zásahy a úpravy. Došlo totiž 

k napojení zámeckého vodovodního systému na veřejný vodovod s daleko vyšším tlakem 

v původním olovněném potrubí. Tím trpěla hlavně dřevěná stropní konstrukce budovy. 

Za tohoto stavu se havarijní situace zámku dostala do popředí vládních činitelů. Vláda 

ČSSR pak 13. 11. 1963 vydala usnesení o zajištění projekce a stavební úpravy zámku 

Židlochovice. 

Průzkumovými a projektovými pracemi byl pověřen KPÚ Brno Stavoprojekt.  

Ten provedl studii, která respektovala jak hygienické a technické požadavky, tak i požadavky 

Státní památkové péče. 

V roce 1964 se po průtazích se zajištěním financí začalo s první etapou rekonstrukce. 

V průběhu oprav se vyskytly problémy s financemi, pomocnou ruku tehdy podal například 

Vládní výbor pro cizinecký ruch a předsednictvo Národního shromáždění, které pomohly 

s tímto problémem. Postupně proběhla rekonstrukce topení, rozvodů vody  

a elektřiny, byly zařízeny pokoje, vybudována kuchyně hotelového typu, opraven byt správce  

zámku a pět pokojů v levé části zámku. 

Během čtrnácti let bylo dokončeno celkem čtrnáct etap v celkovém nákladu téměř  

17 mil. Kčs (z toho neinvestiční náklady jako je vybavení místností, hal, chodeb a ostatních 

společenských materiálů, představovaly částku zhruba 1,8 mil. Kčs). 

Touto náročnou rekonstrukcí, kterou židlochovický zámek prošel, byla zachráněna 

cenná kulturně-historická památka a zámku Židlochovice vrácena jeho proslulost. 
26) 

 

 

 

                                                             
26)

 Páral, Borecký: Vzácná kulturněhistorická památka zachována, Jihomoravské listy, č. 12, 1978 
       Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 213 
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4. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI POBÝVAJÍCÍ NA ZÁMKU 

 

4.1 T. G. M. NA ZÁMKU 

 

Snad nejvýznamnějším a nejznámějším návštěvníkem židlochovického zámku byl 

v období 1924 – 1933 první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Židlochovice navštívil celkem šestkrát, a to většinou na tři týdny až jeden měsíc. V roce 1930 

se stal čestným občanem Židlochovic. 
27) (příloha č. 12) 

Před příjezdem prezidenta se muselo vše stihnout. Dokončoval se úklid, přijel 

prezidentův doprovod – např. kuchyňský a obslužný personál, hradní stráž či podkoní.  

Bylo také zapotřebí zajistit stravování a ubytování četníků, kteří v době prezidentovy 

návštěvy dávali pozor na bezpečnost v obci. 
28)

 

Vítání T. G. M. probíhalo vždy ve velkém stylu. První proběhlo již  

na hrušovanském nádraží, odkud pak prezident pokračoval do Židlochovic. Na cestě byly 

slavobrány, podél silnice stáli dojatí občané. Na hlavní ulici v Židlochovicích stáli nastoupení 

členové tělovýchovných spolků Sokola a Orla, hasiči a českoslovenští legionáři. Při vjezdu 

aut do zámeckého areálu zaznívaly tóny z opery Libuše a na žerď umístěnou nad zámkem 

pomalu stoupala československá vlajka. Po hymně, která následovala, se prezident přivítal  

se starostou a ostatními, vyslechl si pěvecký soubor a jeho návštěva Židlochovic mohla začít. 

(příloha č. 13)
 

Spolu s prezidentem jezdila na zámek například i jeho dcera Alice nebo syn Jan. 

Jelikož prezidentovy dny v Židlochovicích nebyly jen odpočinkové, doprovázeli ho také 

členové pracovního štábu – tajemník, kancléř, archivářka a korespondentka. 
29) 

T. G. Masaryk měl vždy důkladně naplánovaný denní program. Nejdříve mu jeho 

komorní přinesl noviny, prezident si vyšel na krátkou procházku parkem a až poté se pustil  

do svých pracovních povinností. Tajemník Dr. Antonín Schenk mu podal informace  

o kauzách a předal dopisy určené panu prezidentovi. Dopoledne měl T. G. Masaryk 

naplánované návštěvy jak významnějších lidí, tak i obyčejných občanů, kteří si mnohdy přišli 

panu prezidentovi postěžovat. Po obědě následovala doba odpočinku. Pokud na zámek dojeli  

                                                             
27) Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
       Jurák, M.: TGM v Židlochovicích, Židlochovice, 2002, s. 30 – 41 
28)

 Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 
29) Jurák, M.: TGM v Židlochovicích, Židlochovice, 2002, s. 22 - 25 
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i jeho vnukové, trávil tento čas s nimi. Po odpoledním odpočinku si T. G. M.  

většinou vyjel na svém koni Hektorovi do okolí Židlochovic. 
30)

 

Slavnostní dny, kterými bezesporu byly dny, kdy na zámku pobýval první 

československý prezident, se neobešly ani bez různých akcí.  

Prezident v roce 1928 uspořádal slavnost dětí. Na tuto slavnost přijely do Židlochovic 

téměř 3 000 dětí z jižní Moravy. Akce se konala v zámeckém parku, kde děti předváděly 

různé aktivity, za které pak dostávaly odměnu. 
31) 

10. června téhož roku se na zámku konala slavnost Československého červeného 

kříže. V souvislosti s touto akcí byl v Židlochovicích za účasti jeho celostátní předsedkyně 

Dr. Alice Masarykové otevřen dětský domov. Prezidentova dcera dokonce finančně pomohla  

i nejchudším rodinám v obci a některým dětem zajistila potřebné léčení v zotavovnách. 
32) 

Další nezapomenutelnou slavností bylo např. 15. června 1930 společné cvičení hasičů 

z okolních obcí nebo o pět dnů později dětský průvod s lampióny, kdy děti měly možnost 

pozdravit pana prezidenta. 
33) 

Jako vzpomínku na prezidenta Masaryka vybudovalo město Židlochovice kamennou 

pamětní desku při vstupu do zámeckého parku. Připomíná dobu pobytů na židlochovickém 

zámku této významné osobnosti. 

 

 

4.2 OSOBNOSTI NA ZÁMKU DO ROKU 1939 

 

Další významnou osobností, která zavítala na židlochovický zámek, byl Masarykův 

nástupce Edvard Beneš.  Ten do Židlochovic jezdil přenocovat při své první návštěvě Brna  

ve funkci prezidenta republiky ve dnech 13. – 16. 6. 1936. 
34) 

Pozvání na zámek v Židlochovicích od prezidenta Beneše přijal i rumunský král Karol 

a princ Michal (příloha č. 14).
 
Ti se zúčastnili lovu bažantů ve Velké bažantnici, která byla 

později na počest krále přejmenována na „Rumunskou bažantnici“.  

                                                             
30) Soukromý archiv A. Vlašice: Ondrůj, A.: Soukromé poznámky ze studia historie Židlochovic, nedat., nestr. 

     Jurák, M.: TGM v Židlochovicích, Židlochovice, 2002, s. 31 - 32 
31) Jurák, M.: TGM v Židlochovicích, Židlochovice, 2002, s. 31 
32) Tamtéž, s. 43 - 44 
33)

 Tamtéž, s. 30 
34) http://encyklopedie.brna.cz, 28. 11. 2009 

http://encyklopedie.brna.cz/
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4.3 ZÁMEK V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA 

 

15. března 1939 byla do Židlochovic poslána zpráva, že další den bude náš stát 

obsazován německým vojskem. Následujícího dne přišli Němci do města a ubytovali  

se ve školních budovách. Z doposud málo početné menšiny Němců v Židlochovicích se stali 

nedotknutelní, zavírali židovské obchody, obsazovali budovy, na nádvoří židlochovického 

zámku vztyčili vlajku Velkoněmecké říše a také zde vyslechli projev nacistického důstojníka, 

který zdůraznil, že Židlochovice byly a navždy budou německé. V době války zámek sloužil 

jako ubytování pro německé vojsko a rovněž byl k dispozici představitelům Velkoněmecké 

říše. 
35) 

Ke konci roku 1939 zavítal na židlochovický zámek tehdejší protektor Čech a Moravy, 

Konstantin von Neurath.
 

Po odstoupení von Neuratha byl pověřen řízením úřadu Reinhardt Heydrich. Tento 

prominentní nacista si židlochovický zámek oblíbil, což dokazuje i to, že Židlochovice 

navštívil během honů celkem třikrát. Jednalo se však o krátké návštěvy, neboť byl vždy 

narychlo odvolán do Prahy. 
36) 

K lidem žijícím na zámku se choval slušně, tedy  

i k Čechům. Jeden měsíc zde sama pobývala i jeho manželka Lina se svými dětmi. Pokoje 

měli ve druhém patře s výhledem na kopec Výhon. Paní Heydrichová se později v rádiu 

zmínila o nejkrásnější dovolené, kterou prožila právě na zámku v Židlochovicích na jižní 

Moravě. 
37) 

Po spáchání atentátu na Heydricha v roce 1942 jezdili nacisté na zámek 

v Židlochovicích s daleko větším počtem policejních komand, která se starala o jejich 

bezpečnost. V té době byl pro veřejnost uzavřen i zámecký park. 
38) 

Za Protektorátu Čechy a Morava spravovala zámek lesní správa, jež měla německé 

vedení, úředníci byli převážně němečtí a většina manuálně pracujících zaměstnanců byla 

českého původu. 
39) 

                                                             
35) Soukromý archiv K. Vavříka: Jeřábek J.: Paradoxy času města Židlochovic, nedat., nestr. 
36) Soukromý archiv K. Vavříka: Jeřábek J.: Paradoxy času města Židlochovic, nedat., nestr.  
37

) Vyprávění pamětníka: František Doležal, zazn. 22. 12. 2010  
38) Vyprávění pamětníka: Emílie Dočkalová, zazn. 22. 12. 2010 
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Na konci války v době osvobozování, tj. v roce 1945, bylo v prostorách 

židlochovického zámku umístěno německé velitelství fronty na jižní Moravě. Židlochovice 

byly osvobozeny 18. dubna 1945. 
40) 

V zámeckém parku byl umístěn pomník na památku 

druhé světové války. Ten má připomínat všem generacím, kolik obětí válka přinesla. 

 

 

 

4.4 POVÁLEČNÉ OBDOBÍ 

 

Na zámku v Židlochovicích pobýval v září 1969 v době Výstavy lékařských přístrojů 

na brněnském veletrhu i MUDr. Christian Barnard. V roce 1967 jako první na světě provedl 

transplantaci srdce. V Židlochovicích vyhověli jeho přání zúčastnit se lovu kachen. 
41) 

V roce 1992 navštívil zámek prezident Václav Havel se svým tehdejším rakouským 

protějškem Thomasem Klestilem. 
42)

 

4. 1. 1996 došlo za přítomnosti tehdejších premiérů České a Slovenské republiky – 

Václava Klause a Vladimíra Mečiara k podpisu smlouvy mezi ČR a SR o společných státních 

hranicích. 
43) 

Zámek hostil i herce, kteří zde natočili jeden díl televizního seriálu Četnické 

humoresky. 
44)

  

                                                                                                                                                                                              
39)  Vyprávění pamětníka: František Doležal, zazn. 22. 12. 2010 
40) Soukromý archiv K. Vavříka: Jeřábek J.: Paradoxy času města Židlochovic, nedat., nestr. 

41) http://www.zidlochovice.cz/photo/zidlochovice48-12, 13. 11. 2009 
42) Soukromý archiv A. Vlašice: Poznámky, nedat., nestr. 
43)

 http://cs.wikipedia.org, 30. 12. 2009 
44) http://cs.wikipedia.org, 28. 11. 2009 

http://www.zidlochovice.cz/photo/zidlochovice48-12
http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
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Závěr 

 
 Zámek Židlochovice prošel za svou existenci mnoha změnami. Z původní vodní tvrze 

byl přestavěn v renesančním a barokním slohu a později v rakouském klasicismu. Důležitou 

roli v historii tohoto objektu sehrál rod Žerotínů, kteří přestavěli vodní tvrz na zámek  

a pravděpodobně nechali postavit i zámeckou kapli. Významným majitelem zámku byl i rod 

Sintzendorfů, jenž vlastnil zámek v 17. a 18. století. V tomto období byl zámek přestavěn 

v barokním slohu, rekonstrukcí prošla i zámecká kaple, byly vybudovány skleníky a park. 

Dalšími majiteli byli Dietrichsteinové a Habsburkové a poté přešel zámek do majetku 

Československého státu. Jako letní sídlo ho využíval tehdejší prezident T. G. Masaryk, 

pozdější čestný občan Židlochovic. Ve 20. století se v něm dokonce „psaly dějiny“. V letech 

1939 – 1945 na zámku probíhala jednání vůdců gestapa. V roce 1996 došlo k podpisu 

smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích. 

 Zámek v nynější době obhospodařuje státní podnik Lesy České republiky, není 

zpřístupněn veřejnosti a slouží jako nadstandardní ubytování pro společenské akce. 

 Svou prací jsem chtěla vyzdvihnout dominantu Židlochovic, o které prozatím existuje 

jen velmi málo publikací a žádná se nezabývá celým obdobím historie zámku. Proto bych 

byla ráda, kdyby posloužila jako zdroj informací pro všechny občany Židlochovic i okolních 

obcí, kteří by se o této památce rádi dozvěděli něco nového. 
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13) Příjezd T. G. Masaryka na židlochovický zámek 
57) 

14) Král Karol a princ Michal s Edvardem Benešem 
58)
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49) Ondrůj, A.: Židlochovice v letech zápasů a budování, Židlochovice, 1948, s. 25 
50) http://www.castles.cz/zamek-zidlochovice/galerie-obrazky-interiery.html  
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57) 

Vavřík, K.: Židlochovice na starých pohlednicích, Židlochovice, 2003, s.10  
58) Čermák, V.: Židlochovické obory a bažantnice, ENVOS Neratovice, 1996, s. 119 
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Přílohy 

 

 
1) Žerotínský zámek, 16. – 17. století 

 

 
 

 

2) Židlochovický zámek zbudovaný hrabětem Sintzendorfem 1720 – 1729 
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3) Báseň Petra Bezruče Židlochovský park 

 

 
 

 

4) Konferenční centrum 
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5) Barokní sochy před zámeckou kaplí 

 

 
 

 

6) Oltář v zámecké kapli 
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7) Průčelí zámku – strana západní (k parku) 

 

 
 

 
8) Východní strana zámku (k městu) 

 

 
 

 
9) Společenský sál 
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10) Lovecká jídelna 

 

 
 

 
11) Obrazárna 
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12) Diplom čestného občanství města Židlochovice, předaný T. G. Masarykovi v roce 1930 

 

 
 
 

13) Příjezd T. G. Masaryka na židlochovický zámek 
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14) Král Karol a princ Michal s Edvardem Benešem 

 

 
 

 

 
 

 


