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Anotace 

Práce prezentuje historický vývoj radnice a domů na náměstí Míru v Židlochovicích 

a zároveň popisuje jejich současný stavební průzkum. Aby byla představa o historii 

židlochovického náměstí co možná nejpřesnější, zmiňuje zbourané domy, které na něm 

dříve stály. Budova radnice sice dnes patří k Masarykově ulici, ale z historického 

hlediska má s náměstím úzkou spojitost.  

Text práce bude součástí webové stránky města Židlochovice, která bude jednoduchou 

grafickou formou přibližovat jak současný stav, tak i historický vývoj židlochovického 

náměstí a radnice.  

Klíčová slova 

Domy; náměstí; radnice; Židlochovice; stavební průzkum; stavební vývoj; Národní 

dům; gotika; renesance; baroko; klasicismus; druhá polovina 19. století; 20. a 21. 

století.  

Abstract 

The work presents a current structural research of the town hall and individual houses 

on náměstí Míru in Židlochovice and it describes it´s historical development. It 

mentions demolished houses to reach greatest accuracy. Although the town hall belongs 

to Masaryk street, it is from historical point of view closely connected to the square.  

The text will be part of the web page of Židlochovice which will present current 

situation and historical development in graphic form. 

Key words 

Houses; square; town hall; Židlochovice; structural research; structural development; 

National house; gothic; renaissance; baroque; classicism; second half of the 19th 

century; 20th and 21st century. 
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Úvod 

Cílem mé práce je popsat historický vývoj a současný stavební průzkum domů na 

náměstí Míru a radnice na Masarykově ulici v Židlochovicích tak, aby pak mohla být 

prezentována jednoduchou grafickou formou na webových stránkách města 

Židlochovice.  

Sedm let jsem procházel náměstím Míru v Židlochovicích a míjel jsem jeho domy, aniž 

bych věděl cokoliv o jejich historickém vývoji. Žádná ucelená práce o náměstí Míru 

a radnici totiž neexistuje. Podnětem pro moji práci byl rozhovor se zastupiteli města 

Židlochovice, kteří mi toto téma nabídli. 

Odbornou konzultantkou mé práce se stala Ing. Hana Hanzlíková, zástupkyně Odboru 

památkové péče Městského úřadu Židlochovice.  

Nejdříve jsem nastudoval literaturu a prameny, ve kterých se nacházely informace 

o historii židlochovického náměstí a radnice. Důležitým zdrojem byly např. Pamětní 

knihy města Židlochovice a kniha židlochovického zámeckého kaplana, později faráře 

a konsistorního rady Jana Burka Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 

1609-1791. Jeho dílo je výsledkem dlouholeté archivní práce. Tyto zdroje posloužily 

k vytvoření částí práce, ve kterých uvádím údaje o majitelích domů do konce 18. století 

a některé další informace o funkci objektů v pozdějším období. Také jsem je využil 

i k popisu historického vývoje náměstí a radnice. 

Dále jsem provedl výzkum v Archivu úřadu města Židlochovice zaměřený na analýzu 

stavebních plánů jednotlivých domů na náměstí Míru. Prošel jsem rovněž historické 

mapy, na kterých je náměstí zachyceno. Nejpodstatnější byl ale terénní průzkum sklepů 

a přízemí jednotlivých objektů, který se až na tři výjimky podařilo realizovat u všech 

domů. Zde měla důležitou úlohu Ing. Hana Hanzlíková, která má jako pracovnice 

Odboru památkové péče Městského úřadu Židlochovice snadnější přístup do domů, ale 

hlavně pro mě byla důležitým poradcem při vyhodnocování, které části domů pocházejí 

z kterého historického období. Také mi pomohla zorientovat se ve složité památkářské 

odborné terminologii. Stavební vývoj jsem rozdělil do několika slohů a období: gotika, 

renesance, baroko, klasicismus, druhá polovina 19. století a společně 20. a 21. století. 

Ke každému domu jsem sestavil základní údaje o jeho současném stavu a závěr o tom, 

jak se dům pravděpodobně vyvíjel. Je nutné si ale uvědomit, že se jedná jen o odhad 
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stáří a vývoje objektů vytvořený na základě dostupných poznatků a terénního výzkumu. 

Je možné, že další stavební úpravy objektů odhalí nové skutečnosti.  

Do práce jsem zařadil fotografie pořízené během terénního výzkumu a další historické 

fotografie a pohlednice ze soukromého archivu Mgr. Tomáše Dratvy a Mgr. Karla 

Vavříka. 

Webová stránka na adrese http://relay.zidlochovice.cz:482/#/ byla vytvořena pomocí 

systému MISYS, přístup k němu mi byl umožněn Městským úřadem Židlochovice. 

V první kapitole se zabývám domy, které dnes na náměstí stojí, ve druhé se věnuji těm, 

které na náměstí už neexistují. Ve třetí kapitole je popsána radnice, která sice stojí 

v ulici Masarykova, ale svou polohou odnepaměti k náměstí patří. Nakonec ve čtvrté 

kapitole popisují celkový historický vývoj náměstí a radnice. Tato kapitola z velké části 

vznikla na základě shrnutí podstatných informací z předcházejících kapitol a slouží jako 

úvodní text na webových stránkách. Další částí stránek je mapa náměstí s  vyznačeným 

původem jednotlivých domů. Kliknutím na plochu těchto domů se zobrazí okno 

s atributy, pomocí kterých se objeví texty, mapy a fotografie, které obsahuje první, 

druhá a třetí část mé práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 Domy na náměstí Míru 

1.1 Dům č. p. 21 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům je bez pater se dvěma okny a vstupem. Střecha je sedlová. Dům má tři trakty 

položené kolmo k uliční čáře. Vnitřní dělení vypovídá o obytné funkci původně 

s průjezdem po pravé straně (př. č. 2). 

 

Obr. 1: Dům č. p. 21, současný stav. 

 

Obr. 2: Dům č. p. 21 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení.1 

 

 

                                                 
1 ) Pořadí použitých map u všech následujících domů je následující: I. vojenské mapování (a), indikační 

skica 1825 (b), II. vojenské mapování (c), indikační skica 1875 (d), III. vojenské mapování (e). 

I. vojenské mapování. In: Old maps – Staré mapy [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=0&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1v

m&map_region=mo&map_list=m102 

II. vojenské mapování. In: Old maps – Staré mapy [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=0&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=2v

m&map_region=mo&map_list=O_11_II 

III. vojenské mapování. In: Old maps – Staré mapy [online]. [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=0&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=3v

m&map_region=25&map_list=4357_4 

© 1st, 2nd, 3rdMilitarySurvey, Section No. xy, AustrianState Archive/Military Archive, Vienna 

© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz 

© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz 

Indikační skici stabilního katastru - Židlochovice, signatura MOR060118250. In: Moravský zemský 

archiv [online]. [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://www.mza.cz/indikacniskici/# 

Indikační skici stabilního katastru - Židlochovice, signatura MOR060118750. In: Moravský zemský 

archiv [online]. [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://www.mza.cz/indikacniskici/# 

a) b) c) d) e) 
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Informace z pramenů:  

Jako majitelé objektu jsou uváděni v letech 1626-1627 Jan Voborský, v letech 1627-

1657 Jan Cibulka, v letech 1657-1661 Dorota (vdova po Janu Cibulkovi), v letech 1661-

1691 Pavel Netolička, v letech 1691-1721 Pavel Janda, v letech 1721-1724 Jakub Janda, 

v letech 1724-1741 Mathias (Matěj) Koška, v letech 1741-1761 Anna (dcera Mathiase 

Košky), v letech 1761-1772 Josef Sokolík, v letech 1776-1781 Jakub Halla a v roce 

1781 Jan Halla.2 

V roce 1896 bylo zbouráno staré dvorní křídlo domu a na jeho místě byla postavena 

prostorná místnost, která byla pronajata skupině židlochovických Židů, kteří si zde 

zřídili modlitebnu. Po několika letech v souvislosti se snížením počtu židovských 

občanů modlitebna ztratila význam a začala se používat ke skladování a k jiným 

účelům.3 

Závěr: 

Současný půdorys objektu odpovídá půdorysu na indikační skice z roku 1825 (výřez b), 

lze tedy předpokládat, že současná podoba domu je klasicistního původu s přístavbou 

průjezdu na pravé straně přízemí v průběhu druhé poloviny 19. století (zastavění 

proluky mezi domy č. p. 20 a 21 je patrné při srovnání výřezu b s výřezem d). 

Z celkového vzhledu domu je patrná novodobá úprava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 78-81. 
3 ) VAVŘÍK, Karel, Miroslav CVRK a Peter WENDSCHE. Ozvěny věků a dní: dějiny Židlochovic 

v letopočtech, s. 53. 
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1.2 Dům č. p. 22 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má jedno patro, v něm tři okna. Střecha je sedlová. V přízemí se nachází krámské 

výkladce a vstup do chodby (př. č. 2). 

 
Obr. 3: Dům č. p. 22, současný stav. 

 

 
Obr. 4: Dům č. p. 22 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 5: Dům č. p. 22 na stavebním plánu z roku 1998.4 

 

                                                 
4 ) Archiv úřadu města Židlochovice, Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče – 

občané. Složka č. p. 22. Změna v užívání stavby, polyfunkční dům č. p. 22. 

a) b) c) 

d) 

e) 
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Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni v letech 1612-1618 Lorenc Rey, v roce 1618 Toman 

Zintermann, v letech 1618-1636 Prokop Myslivec, v letech 1636-1641 Paul (Pavel) 

Nykl, v letech 1641-1649 Jiřík Hanše, v letech 1649-1654 Hans Sterner, roku 1654 

Mikuláš Třebícký z Jizbic (dům zpustl), v letech 1662-1689 Jiřík Bulant, v letech 1689-

1722 Martin Bulant, v 1722-1731 Jan Bulant, v letech 1731-1733 Martin Doffinger, 

v letech 1733-1736 Dobiáš Fürst, roce 1736 Franc Pahr, v letech 1736-1743 Franc 

Fabián Prustoměřský, v letech 1743-1762 Barbora (vdova po Franci F. Prustoměřském), 

v letech 1762-1764 Johanes Prustoměřský, v letech 1764-1770 Pavel Heyne a v roce 

1770 Jiřík Wieser.5 

Závěr: 

Na místě současného objektu je na historických mapových podkladech nějaké stavení 

zachyceno (zvláště výřezy b, d). Původní objekt byl ale zbourán roku 1998 a na jeho 

místě bylo postavena novostavba.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 73-77. 
6 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 32. 
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1.3 Dům č. p. 23 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má patro, v patře šest oken. Střecha je sedlová. V přízemí se nachází krámské 

výkladce a vjezd do domu. Průjezd vpravo má valenou klenbou a trojúhelnými 

lunetami7 s hřebínky8, vzadu je druhotně použitý renesanční portál s rovným 

nadpražím9. Vedle jsou dva trakty s kolmo k uliční čáře orientovanými valenými 

klenbami s trojbokými výsečemi s hřebínky (př. č. 2).  

 
Obr. 6: Dům č. p. 23, současný stav. 

 
Obr. 7: Renesanční portál v průjezdu domu č. p. 23. 

                                                 
7 ) Luneta - v přeneseném smyslu výseč určité klenby. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 176. 

Výseč - klenební útvar, vzniklý kolmým průnikem dvou nestejných kleneb. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 252. 
8 ) Hřebínek - typický renesanční prvek, ostře vytažená hrana výsečí. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek s. 142. 
9 ) Nadpraží - Konstrukce uzavírající otvor (v tomto případě dveře) v horní části. 

AUTOR NEUVEDEN. Nadpraží stavebních otvorů. In: Stavební komunita [online]. [cit. 2017-01-30]. 

Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/nadprazi-stavebnich-otvoru 
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Obr. 8: Klenba v průjezdu domu č. p. 23. 

 
Obr. 9: Dům č. p. 23 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 10: Dům č. p. 23, rok neznámý, při studiu dalších celkových pohledů na náměstí (obr. 61 a obr. 98) 

je patrné, že podloubí bylo zbouráno někdy mezi lety 1898-1905.10 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1612 Jan Krčma, v letech 1612-1614 

Kateřina (vdova po Janu Krčmovi), roku 1614 Jakub Malíř, v letech 1614-1617 Partl 

Havle, v letech 1617-1625 David Meyer, v letech 1625-1630 Kašpar Rožiek (dům 

zpustl), v letech 1630-1638 Jan Dobrušský, v letech 1638-1641 Rozina (vdova po Janu 

Dobrušském), v letech 1641-1674 Václav Měřínský, v letech 1674-1692 Václav 

                                                 
10 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 

a) b) c) d

) 

e) 
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Rohožka, v letech 1693-1755 Christián Rohožka, v letech 1755-1780 Antonín Rohožka, 

v letech 1780-1784 Anna (vdova po Antonínu Rohožkovi) a roku 1784 Jan Jiří 

Rohožka.11 

Závěr: 

Podle atributů přízemí (zvláště podle klenby v přední části domu) lze určit, že se jedná 

o renesanční dům s možným gotickým jádrem. Zadní části domu byly pravděpodobně 

upraveny ve druhé polovině 19. století (patrné při srovnání výřezů b, d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 68-73. 
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1.4 Dům č. p. 24 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům má jedno patro, v patře pět oken (dvě z oken jsou trojdílné). Střecha je sedlová se 

dvěma štíty. Fasáda nese secesní zdobné prvky. Je řešena jako čtyřdílná, v pořadí: 

polokruhový štít, zaoblený arkýř12, trojúhelný štít, zaoblený balkón s markýzou. Přízemí 

je pětiosé, patro zachovává rytmus spodní části. Přízemím prochází vlevo průjezd do 

dvora, pravá část je řešena jako čtyřtraktová s podélně řazenými díly. Vpravo vzadu ve 

styku hlavního domu a pravého dvorního křídla je schodiště do patra. Objekt je 

podsklepen v rozsahu pravé části domu (při čelním pohledu), trakty sklepa odpovídají 

řešení přízemí, použity klenuto-valené klenby na vysokých patkách13. Při zmíněném 

průběžném schodišti se nachází zbytek nižší valené klenby, situované již pod dvorním 

křídlem (př. č. 2). 

 
Obr. 11: Dům č. p. 24, současný stav. 

 
Obr. 12: Dům č. p. 24 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

                                                 
12 ) Arkýř - vysunutý výběžek vnitřního prostoru v patře. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 106. 
13 ) Patka - místo, kde se klenba stýká se zdivem. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 197. 

a) b) c) d) e) 
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Obr. 13: Dům č. p. 24. Stav před rokem 1911 (před přestavbou na Národní dům).14 

 
Obr. 14: Odstraňování sádry ze znaků na domě č. p. 24 v dubnu roku 1945.15 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni roku 1615 Lorenc Rey, v letech 1615-1623 Matouš 

Drštka, v letech 1623-1633 Regina (vdova po Matouši Drštkovi), v roce 1633 Pavel 

Tauwinkel, poté dům zpustl, v letech 1666-1707 Pavel Pacas, v roce 1707 Pavel 

Voříšek, v letech 1707-1710 Gregor Kölbl, v letech 1710-1720 Jan (Johannes) Kölbl, 

v letech 1722-1727 Arnošt Augustin Charbonie, v letech 1727-1753 Jan Václav 

Moravec a v letech 1753-1773 Antonín Synek.16 

Dům č. p. 24 byl zakoupen roku 1911 tehdy nově zřízeným Českým sborem 

dobrovolných hasičů v Židlochovicích. Hasičská župa se rozhodla dům přestavět, aby 

získala reprezentativní sídlo. Přestavbou byl pověřen stavitel František Hodač. Část 

místních Němců se rozhodla stavbu domu bojkotovat, staveniště bylo proto českými 

dobrovolnými hasiči hlídáno ve dne i v noci. V roce 1912 byly na domě dokončeny 

                                                 
14 ) Náměstí v Židlochovicích. In: Moravská zemská knihovna [online]. [cit. 2016-12-29].  

Dostupné z: http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/022/375/2619316157 
15 ) HORÁK, František. Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském, s. 31. 
16 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 64-68. 
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venkovní práce. Nad hlavním vchodem byl umístěn znak hasičstva, v průčelí byly 

umístěny znaky Čech, Moravy a Slezska. Pod nápisem Národní dům bylo umístěno 

ještě věnování Hasičstvo župy židlochovské českému lidu 1912. Fasáda zůstala 

zachovaná v tehdejší podobě dodnes. Národní znaky na fasádě měly být odstraněny 

v roce 1939, ale hasič František Hladík, který měl odstranění provést, je pouze zakryl 

sádrou. Hned po osvobození dne 18. dubna byly znaky sádry zbaveny. Dům bylo ale 

nutné opravit, protože přišel během bojů o střechu a dostal několik zásahů granáty. 

K dalším přestavbám docházelo v průběhu 20. století17 a jedna probíhá v současnosti 

(leden 2017). 

Závěr:  

Objekt postavený na náměstí v letech 1911-1912 je cenným příkladem secesní 

architektury s vysokou urbanistickou hodnotou v centru Židlochovic. Byl postaven na 

místě staršího objektu, v rámci sklepa zůstal pravděpodobně dochován zbytek 

renesančních zdí. 

Dům je památkově chráněný. Zvláště cenná je jeho dochovaná fasáda s historickými 

motivy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 ) SMUTNÝ, Jiří. Byl jednou jeden Národní dům, s. 29-34. 
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1.5 Dům č. p. 25 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům má jedno patro, v patře šest oken. Střecha je sedlová. Dispozice hlavního stavení 

je řešena jako podélný dvojtrakt s uzlem schodišťového systému v jihovýchodní části 

budovy. Ve dvoře vpravo je jednotraktové křídlo. Stropy jsou rovné. Sklepení je 

situováno v místě napojení křídla a hlavního domu. Má kamennou valenou klenbu. Za 

polokruhovým renesančním portálem v jižní obvodové zdi hlavního domu se nachází 

další portál. Je obrácen do prostoru zaniklého schodiště do přízemí, které vedlo 

severním směrem (př. č. 2). 

 
Obr. 15: Dům č. p. 25, současný stav. 

 
Obr. 16: Renesanční portál ve sklepě domu č. p. 25.18 

 

                                                 
18 ) Soukromý archiv Ing. Chadimy. 
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Obr. 17: Dům č. p. 25 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 18: Dům č. p. 25 na stavebním plánu z roku 2005.19 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1618 Ondřej Tennar, v letech 1618-1638 

Toman Fürst, v roce 1638 Anna (vdova po Tomanu Fürstovi), poté dům zpustl, v letech 

1651-1656 Jiřík Kouřímek, v letech 1656-1663 Samuel Jelínek, v letech 1663-1668 

Mates Fičala, v letech 1668-1677 Tobiáš Schröker, v letech 1677-1684 

JohanessMathesias, v letech 1684-1685 Tomáš Fürst, v letech 1685-1711 Jan (Hans) 

Fürst, v letech 1711-1715 Sibila (vdova po Janu Fürstovi), v letech 1716-1744 Lorenc 

Fürst, v letech 1744-1776 Mathias Klisburský a v roce 1776 Josef Kawka.20 

Závěr: 

Dům by teoreticky mohl pocházet až z gotického období, nezpochybnitelná je ale až 

renesanční etapa jeho vývoje, reprezentovaná zejména kamenným portálem ve sklepě. 

Dům byl dále upravován ve druhé polovině 19. století (rozsáhlá přestavba je patrná při 

porovnání výřezů b, d). Z důvodu absence renesanční klenby lze předpokládat, že stropy 

v přízemí byly také upraveny při této přestavbě. 

 

                                                 
19 ) Archiv úřadu města Židlochovice, Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče – 

občané. Složka č. p. 23, 24, 25. Hotel Národní dům, rekonstrukce ubytovací části – změna stavby před 

dokončením. 
20 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 61-64. 

a) b) c) d) e) 
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1.6 Dům č. p. 26 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má jedno patro, v něm pět oken, v přízemí krámské výkladce a vstupy. Střecha je 

sedlová. Fasáda novodobá. Dispozice přízemí má tři kolmo k ulici orientované trakty. 

Vlevo průjezd, uprostřed prodejna a po pravé straně chodba se schodištěm do patra a do 

sklepa. Ve dvoře jednotraktová křídla položená podél hranic parcely. Stropy v přízemí 

jsou rovné. Sklepy jsou umístěny pod pravou částí s přesahem pod pravé dvorní křídlo 

a úzkým prostorem pod střední trakt přízemí. Klenutí podzemí při pravé parcelní čáře je 

valené, kolmo orientované k ulici. Patky jsou z kamene, klenutí je cihelné. Úzký 

výběžek pod středním traktem hlavního domu leží kolmo (př. č. 2). 

 
Obr. 19: Dům č. p. 26, současný stav. 

 
Obr. 20: Pata klenby ve sklepě domu č. p. 26. 
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Obr. 21: Klenutí sklepa domu č. p. 26. 

 
Obr. 22: Dům č. p. 26 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uvádění před rokem 1616 Václav Frýdecký, v letech 1616-

1621 Bahuše (vdova po Václavu Frýdeckém), v letech 1621-1625 Jiřík Beneš, poté dům 

zpustl (charakterizován jako velmi hrubě sešlý), v letech 1675-1678 Jakub Procházka, 

v roce 1678 Salomina (vdova po Jakubu Procházkovi), v letech 1679-1713 Adam 

Struha, v letech 1713-1747 Franc Augusta (cena domu prudce stoupla), v letech 1747-

1752 František Machotka, v letech 1752-1757 František Fanta, v letech 1757-1779 

Kristián Synek a v roce 1779 Kristián Synek mladší.21 

Závěr: 

Podle barokní klenby ve sklepě domu lze předpokládat radikální přestavbu domu 

začátkem 18. století (dům je uváděn mezi lety 1625-1675 jako pustý a po tak dlouhém 

období zřejmě muselo dojít k přestavbě, cena objektu navíc prudce vzrostla v letech 

1713-1747, takové zvýšení ceny domu může znamenat, že byl přestavěn). Dům byl dále 

                                                 
21 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 57-61. 

a) b) c) d) e) 
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přestavěn ve druhé polovině 19. století (přestavba je patrná při srovnání výřezů b, d) 

a znovu ve 20. století (byla zbourána klenba a nahrazena plochými stropy). Podle starší 

části sklepa, která pochází z renesance, lze usoudit, že část obvodového renesančního 

zdiva zůstala v přízemí dodnes. 
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1.7 Dům č. p. 27 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům má jedno patro, v něm pět oken, v přízemí okna, vstup a průjezd. Střecha je 

sedlová. Portál v průjezdu má v nástavci edikulu22 kolem sdruženého podvojného okna. 

V jeho parapetu výzdoba s pásem z osmicípých hvězdic s motivem stromu. Další čtyři 

okna jsou zasazena do plochých šambrán23, parapet je také ozdoben pásem hvězdic. 

Nadokenní římsy jsou neseny konzolami. Mezi konzolami24 hlavní římsy jsou umístěny 

podstřešní okénka. Hlavní schodiště domu leží v průniku hlavního stavení a pravého 

dvorního křídla. V levé části přízemí prochází do dvora průjezd, v pravé části jsou dva 

podélně řazené trakty (př. č. 2). 

 
Obr. 23: Dům č. p. 27, současný stav. 

 
Obr. 24: Dům č. p. 27 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

                                                 
22 ) Edikula - architektonické orámování, nejčastěji okna nebo dveří. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 127. 
23 ) Šambrána - různě zdobené orámování okenních a dveřních otvorů. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 235. 
24 ) Konzola – nosný článek, vystupující ze stěny. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 160. 

a) b) c) e) d) 
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Obr. 25: Dům č. p. 27. Fotografie pochází z roku 1959.25 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1639 Jan Pullas, v roce 1639 Bernart 

Frýdecký, poté dům zpustl, v letech 1651-1658 Petr Naypaur, v letech 1658-1674 

Leopold Cikert, v letech 1674-1712 Toma Paur (Thoma Bauer), v letech 1712-1717 

Voršila (vdova po Tomovi Pauerovi), v letech 1717-1750 Šimon Pacas, v letech 1750-

1772 Mathias (Matěj Pacas) a v roce 1776 Franc Pacas.26 

Přízemí domu bylo značně poničeno velmi necitlivou adaptací z roku 1959, při kterém 

došlo k vybourání původních vstupů a jejich nahrazení výlohou.27 

Závěr: 

Dům byl radikálně přestavěn v souvislosti s úpravou uliční čary v druhé polovině 19. 

století (přestavba je patrná při srovnání výřezů b, d). Dle historických map na tomto 

místě stál nějaký objekt, podle analogií (č. p. 25) lze předpokládat renesanční původ, 

o této skutečnosti lze uvažovat i z vyobrazení I. vojenského mapování, které v těchto 

místech ukazuje souvislou zástavbu bez proluk. 

Dům č. p. 27 je památkově chráněný. Důvodem ochrany je skutečnost, že patří 

k souboru reprezentativních měšťanských domů, které tvoří nedílnou součást vzhledu 

Židlochovic.28 

                                                 
25 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy, datace je uvedena na zadní straně fotografie. 
26 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 54-57. 
27 ) Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště Brno. Evidenční list nemovité kulturní 

památky, pořadové číslo 8110. 
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1.8 Dům č. p. 28 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům má dvě patra, v nich po šesti oknech, v přízemí krámské výkladce, vstup 

a průjezd. Střecha je plochá sedlová. Kladí29 portálu v průjezdu je neseno dvěma mírně 

kuželovými sloupy stojícími na válcových soklech. Dolní část dříku30 připomíná svým 

tvarem litinové sloupky. Nad sloupy je úsek kladí s předsazenou patrovou římsou. 

Rizality31 jsou v prvním a druhém patře bosované32. Půlkruhově zaklenuté okno je 

zasazeno do edikuly, tvořené dvěma páry pilířů a parapetem s kuželkovou balustrádou. 

Druhé patro rizalitu má pravoúhlé okno také v bohatě zdobené edikule. Rizalit 

pokračuje trojicí konzol nesoucích předsazenou hlavní římsu. Rizalit vrcholí vikýři, 

které mají ozdobné štíty.  V ploše mezi rizality se nachází v každém patře po čtyřech 

oknech. Přízemí je poškozeno krámskými výkladci, jeho zbytek je pásově bosovaný. 

Fasáda prvního a druhého patra je tvořena režným zdivem. Dům zakončuje mohutná 

hlavní římsa se zubořezem.33 V levé části dispozice probíhá průjezd, pravá část je 

řešena jako dva za sebou řazené podélné trakty, zadní z nich nese těsně vedle průjezdu 

vložené schodiště do patra. V současné době chybí pravé dvorní křídlo, z jeho 

konstrukcí zůstal zachován pouze valeně klenutý kamenný sklep, položený kolmo 

k uliční čáře. Na ten pod hlavním stavením navazují valeně klenuté prostory rovnoběžné 

s uliční čarou (př. č. 2). 

 

                                                                                                                                               
28 ) Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště Brno. Evidenční list nemovité kulturní 

památky, pořadové číslo 8111. 
29 )  Kladí - vodorovný překlad, nesený sloupy (sloupky). 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 103. 
30 ) Dřík - svislá část sloupu. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 125. 
31 ) Rizalit - část plochy vystupující po celé výšce ze stavby, často velmi nepatrně. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 216. 
32 ) Bosáž - plasticky ztvárněné kvádrové zdivo. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 116. 
33 ) Zubořez – pásový ornament z kostek (zubů), které se střídají s mezerami. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 262. 
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Obr. 26: Dům č. p. 28, současný stav. 

 
Obr. 27: Dům č. p. 28 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 28: Dům č. p. 28 na stavebním plánu z roku 2007.34 

                                                 
34 ) Archiv úřadu města Židlochovice, Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče – 

občané. Složka č. p. 28. Dům na náměstí v Židlochovicích - úpravy. 

a) b) c) d) e) 
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Obr. 29: Domy č. p. 28, 29 a 30 na fotografii z roku 1906.35 

 
Obr. 30: Dům č. p. 28, fotografie pochází z roku 1960.36 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1616 Matouš Židlochovský 

z Altenbergu, v letech 1616-1626 Salomona Gryblerka z Altendorfu, v roce 1626 

Martin Kryštof Groffenstein z Glogenfurtu (? Klagenfurt), poté dům zpustl, v letech 

1633-1639 Martin Pech, v letech 1639-1641 Alžběta (vdova po Martinu Pechovi), 

v letech 1641-1649 Paul (Pavel) Nykl, v letech 1649-1676 Jakub Brož, v letech 1676-

1718 Marco Schiller, v roce 1718 Marie (vdova po Marcu Schillerovi), v letech 1718-

1721 Jakub Grim, v letech 1721-1749 Leopold Adler, v roce 1749 Kateřina (vdova po 

Leopoldu Adlerovi), v letech 1749-1758 František Mitašovský, v letech 1758-1761 

Barbora Wenigová, v letech 1761-1775 Vavřinec Kaschel a v roce 1775 Josef 

Schüller.37 

Na domě se nachází pamětní deska s následujícím textem: 

                                                 
35 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka, datace je uvedena na zadní straně fotografie. 
36 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka, datace je uvedena na zadní straně fotografie. 
37 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 47-54. 
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„V tomto domě se narodil syn bojovníka za české Židlochovice Dr. Jana Čermáka-bratr 

Ing. Blahoslav Čermák, dobrovolec z let 1918-1919, popraven 23. 6. 1942. Z tohoto 

domu byl 7. 5. 1942 odvlečen gestapem jeho majitel Dr. František Čermák, člen výboru 

okresní hasičské jednoty a židlochovického hasičského sboru, dne 21. 6. 1942 

popraven. Nezapomeneme-věrni zůstaneme.“38 

 
Obr. 31: Pamětní deska na domě č. p. 28. 

Závěr: 

Dům byl radikálně přestavěn v souvislosti s úpravou uliční čáry v druhé polovině 19. 

století (patrné z výřezu d a ze vzhledu fasády). Na historických mapách je na tomto 

místě objekt zakreslen, podle analogií (č. p. 25) lze předpokládat renesanční původ, 

o této skutečnosti lze uvažovat i z vyobrazení mapy I. vojenského mapování, které 

v těchto místech ukazuje souvislou zástavbu bez proluk. 

Dům č. p. 28 je památkově chráněný. Důvodem ochrany je skutečnost, že jako mohutný 

novorenesanční dům s bohatě zdobenou fasádou představuje kromě důležité části 

historické zástavby náměstí i hodnotnou architektonickou památku.39 

 

                                                 
38 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81D, Pamětní kniha města Židlochovic 1943 – 1948, s. 422-425. 
39 ) Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště Brno. Evidenční list nemovité kulturní 

památky, pořadové číslo 8111. 



30 

 

1.9 Dům č. p. 29 

Základní údaje o současném stavu 

Dům má jedno patro, v něm šest oken, v přízemí jsou krámské výkladce umístěné po 

stranách průjezdu položeného lehce na pravé straně oproti ose budovy. Střecha je 

sedlová. Hlavní římsa je profilovaná, v patře okna v profilovaných rámech, nad nimi 

rovné frontony40, nesené konzolami, jednoduché parapetní římsy. Dispozice přízemí 

domu je trojdílná s trakty kolmými k uliční čáře. Každá z postranních sekcí je dělena 

směrem do hloubi parcely na tři části. Stejně tak je dělen charakterem zastropení 

i průjezd. Vpředu je plochostropý, uprostřed s valenou klenbou s trojbokými lunetami, 

vzadu opět plochostropý. Postranní trakty mají vpředu stropy rovné, uprostřed valené 

klenutí a vzadu vpravo schody do patra (př. č. 2). 

 
Obr. 32: Dům č. p. 29, současný stav. 

 
Obr. 33: Klenba v průjezdu domu č. p. 29. 

                                                 
40 ) Fronton - štítový nástavec, nejčastěji nad oknem. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 133. 
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Obr. 34: Dům č. p. 29 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 35: Dům č. p. 29, fotografie pochází z roku 1960.41 

 
Obr. 36: Detail na přízemí domu č. p. 29, zřejmě jedná o období po roce 1916.42 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1612 Jiřík Klein, v letech 1612-1616 

Abraham Tenkar, v letech 1616-1617 Šimon Lessner, v letech 1617-1618 Voršila 

(vdova po Šimonu Lessnerovi), v letech 1618-1620 Jan Mahovský, v letech 1620-1625 

Jakub Štancl, v letech 1625-1626 Zuzana (vdova po Jakubu Štanclovi), v letech 1626-

                                                 
41 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy, datace je uvedená na zadní straně fotografie. 
42 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. Automobil na fotografii je zřejmě NW TL4, vyráběný od roku 

1916.  

AUTOR, NEUVEDEN. (1916) NW typ TL4. In: Euro old timers [online]. [cit. 2017-02-06]. Dostupné z: 

http://www.eurooldtimers.com/cze/galerie-stroj/2294-1916-nw-typ-tl4.html 

a) b) c) d) e) 
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1634 Jiřík Gruss, v letech 1635-1642 Martin Šaron, v letech 1642-1653 Jiřík Jelínek, 

v letech 1653-1659 Jiřík Polkovský, v letech 1659-1676 Havel Šebesta, v letech 1676-

1695 Martin Mudřík, v letech 1695-1723 Gregor Kopáček, v letech 1723-1725 Juliána 

(vdova po Gregoru Kopáčkovi), v letech 1725-1751 Jan Beneš, v letech 1751-1752 

Kateřina (vdova po Janu Benešovi), v letech 17512-1759 Martin Laureci, v letech 1759-

1760 Kateřina (vdova po Martinu Laurencim), v letech 1760-1764 Josef Cikert, v letech 

1764-1769 Kateřina (vdova po Josefu Cikertovi) a v roce 1769 František Kugler.43 

Závěr: 

Na základě existence klenby v průjezdu a v dalších částech přízemí lze předpokládat 

pozdně gotický až raně renesanční původ a výstavnou renesanční fází nadzemní části 

objektu. Radikální klasicistní přestavba celého domu (patrná při srovnání výřezů b, d) 

proběhla v souvislosti s pohybem uliční čáry. Novodobé úpravy proběhly v nedávné 

době. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 43-47. 
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1.10 Dům č. p. 30 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má jedno patro, v něm pět oken, v přízemí krámské výkladce a novodobě 

upravený vjezd do průjezdu. Střecha je polovalbová. Nad lehce zvýrazněným středním 

rizalitem se nachází trojúhelný štít. Prostřední okno patřící rizalitu je sdružené. Dům je 

rozdělen jednoduchou mezipatrovou římsou, výrazné jsou parapety u oken. Vysunutý 

profil hlavní římsy je rozdělen v rozsahu rizalitu a vytváří rám trojúhelného štítu. V jeho 

tympanonu44 je umístěn obraz s náboženským výjevem (př. č. 2). 

 

 
Obr. 37: Dům č. p. 30, současný stav. 

 
Obr. 38: Dům č. p. 30 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 39: Detail na křesťanskou malbu v tympanonu. Další informace o ní se mi bohužel nepodařilo zjistit.  

 

                                                 
44 ) Tympanon - vnitřní plocha plasticky orámovaného štítu. 

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek, s. 133. 

a) b) c) d) e) 
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Obr. 40: Klenba v přízemní části domu č. p. 30 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1616 Jan Tovačovský, v letech 1616-

1618 Anna (vdova po Janu Tovačovském), v roce 1618 Martin Jeníkovský, poté dům 

zpustl a zároveň byl poškozen ohněm, v roce 1630 Matouš Hebron, v letech 1630-1637 

Jiří Trtílek, v letech 1637-1656 Martin Wolf, v letech 1656-1657 Adam Lester, v roce 

1657 Hans Wags, poté dům zpustl, v letech 1687-1711 Pavel Slováček, v letech 1711-

1716 Alžběta (vdova po Pavlu Slováčkovi), v letech 1716-1730 Mates Slováček, 

v letech 1731-1745 Šimon Wieser, v letech 1745-1766 David Biermann, v letech 1766-

1773 Josef Bramhofer a v letech 1773-1776 Eleonora (vdova po Josefu 

Bramhoferovi).45 

Během odstranění domu č. p. 31 v roce 1961 bylo zjištěno, že mezi ním a domem č. p. 

30 byla asi 30 centimetrů široká mezera, která nebyla z ulice viditelná. V ní se našly 

mimo jiné ohořelé trámy (zřejmě jako pozůstatek některého z požáru, které dům č. p. 30 

poškodily). V boční zdi domu č. p. 30 bylo zbouráním odhaleno zazděné okno na úrovni 

prvního patra. Rovněž bylo objeveno zazděné okno v boční stěně domu č. p. 31. Toto 

okno bylo zakryto pozdější přístavbou přední části domu č. p. 30.46 

Závěr: 

Na základě existence klenby v části přízemí lze předpokládat pozdně gotický až raně 

renesanční původ domu s výstavnou renesanční fází objektu (analogie s domem č. p. 

                                                 
45 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 39-43. 
46 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 79-81. 
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29). Přední části domu jsou výsledkem klasicistní přístavby (výřez b), v důsledku 

pohybu uliční čáry před rokem 1825. Úpravy stropů v zadní části jsou zřejmě dílem 

druhé poloviny 19. století (patrné při srovnání výřezů b, d), zadní křídlo bylo potom 

upraveno ve 20. století. 
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1.11 Dům č. p. 147 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má dvě patra, v nich po třech oknech, v přízemí se nachází průjezd, krámské 

výkladce a vstup. Střecha je sedlová. Levou část domu tvoří rizalit se štítem, z rizalitu 

vystupuje arkýř. Celé přízemí je plochostropé (př. č. 2). 

 
Obr. 41: Dům č. p. 147, současný stav. 

 
Obr. 42: Dům č. p. 147 na starých plánech. 

 
Obr. 43: Dům č. p. 147, rok neznámý, fotografie pochází z let 1920-1939, usuzuji tak podle nepatrné 

tabulky s nápisem náměstí Svobody, což bylo pojmenování náměstí v uvedeném období.47 

                                                 
47 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1611 Filip Chmel, v letech 1611-1612 

Markyta (vdova po Filipu Chmelovi), v letech  1612-1613 Abraham Lechle, 

v letech1613-1615 Jakub Pitner, v letech 1615-1617 Hans Marya Markyn, v letech 

1617-1618 Matěj Turek, poté dům zpustl, v letech 1622-1643 Jan Mahovský, v letech 

1643-1651 Filip Winkler, v letech 1651-1655 Eliáš Kratochvíle, v roce 1655 Hans 

Beneš, v roce 1667 je uváděna vdova po Hansi Benešovi, nejpozději od roku 1671 Matl 

Lang a to až do roku 1720, v letech 1720-1722 Anna (vdova po Matlu Langovi), 

v letech 1722-1745 Gregor Reiter, v letech 1745-1746 Josef Lang, v roce 1746 Anton 

Franc Suchý a v roce 1775 Antonín Suchý.48 

Závěr: 

Podle analogií (domy č. p. 29 a 30) pochází jádro domu zřejmě z renesančního období. 

Podle údajů z literatury byl dům v letech 1618-1622 pustý. Po třicetileté válce byl 

objekt konsolidován a částečně přestavěn v barokním stylu. Podle srovnání historického 

mapování (výřez a, b) lze předpokládat vznik dvorního křídla mezi lety 1764-1825. 

V první polovině dvacátého století byl dům přestavěn a zvýšen o dvě patra, čemuž 

odpovídá i styl členění fasády. V souvislosti s touto přestavbou došlo zřejmě k úpravě 

stropů v přízemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 139-142.  
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1.12 Dům č. p. 148 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má tři patra, v nich po pěti oknech. Střecha je sedlová. Fasáda je jednoduchá, 

novodobá (př. č. 2). 

 
Obr. 44: Dům č. p. 148, současný stav. 

 
Obr. 45: Dům č. p. 148 na starých plánech. 

 
Obr. 46: Dům č. p. 148 před rokem 1960, kdy došlo k jeho zbourání.49 

                                                 
49 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Obr. 47: Prostor po zbouraném domu č. p. 148, fotografie pochází zřejmě z roku 1960, kdy došlo k jeho 

zbourání.50 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1616 Jiří Dlapa, v letech 1616-1617 Eva 

(vdova po Jiřím Dlapovi), v roce 1617 Filip Kren, v letech 1617-1618 Kašpar Huwer, 

v letech 1618-1620 Anna (vdova po Kašparu Huwerovi), v roce 1620 Matěj Dlapa, poté 

dům zpustl a vyhořel, v letech 1636-1637 Jiřík Lubka, v letech 1637-1663 Jiřík Štancl, 

v letech 1663-1674 (přestavba domu), v roce 1674 Majdaléna (vdova po Jiříku 

Štanclovi), v letech 1674-1681 Marek Chmelař, v letech 1681-1685 Johannes 

Federschmidt (přestavba domu), v letech 1685-1686 Kateřina (vdova po Johannu 

Federschmidtovi), v letech 1686-1708 Jakub Hladovej, v roce 1708 Šebestián Kotásek, 

v roce 1740 Rosina Cosová, v letech 1740-1750 Jindřich Khun (Kun), v letech 1750-

1760 vdova po Jindřichu Khunovi (jméno neznámé), v letech 1760-1768 Antonín Khun, 

v letech 1768-1783 František Prokeš a v roce 1783 Josef Prokeš.51 

Původní přízemní dům byl zbourán roku 1960, prostor mezi domy č. p. 149 a 147 byl 

nějakou dobu pouze oplocen a používán k vylepování reklam. Na jeho místě byl do 

konce roku 1962 postaven bytový dům.52 

Závěr: 

Na starých mapách (výřezy b, d) je dům zakreslen jako přízemní s dvorním křídlem. 

Současná stavba je výsledkem radikální přestavby na bytový dům z roku 1962. 

 

                                                 
50 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 
51 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 133-138. 
52 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 79-81. 
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1.13 Dům č. p. 149 (dříve č. p. 149 a 150) 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům má dvě patra, v nich po třinácti oknech, v přízemí okna a vstup do průjezdu skrz 

zdobný portál. Střecha je mansardová se dvěma postranními štíty, mezi nimi čtyři 

vikýře. Zvýšené přízemí je jednoduše rozdělené vodorovnými pásy, kolem oken jsou 

rámy, nad přízemím je mezipatrová římsa, nad okny prvního patra jsou frontony. Hlavní 

římsa je profilovaná. Fasáda má dva nárožní rizality, které vrcholí zaoblenými štíty. 

Uprostřed pravého z nich je vstup do průjezdu do dvora. Hlavní část dispozice má tři 

trakty. Schodiště je umístěno po boku dvorní části průjezdu. Podsklepené jsou levé dvě 

třetiny dispozice (př. č. 2). 

 
Obr. 48: Dům č. p. 149, současný stav. 

 
Obr. 49: Dům č. p. 149 na starých plánech. 

 
Obr. 50: Dům č. p. 149 během výstavby, fotografie vznikla zřejmě během roku 1910.53 

                                                 
53 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Informace z pramenů: 

Jako majitelé domu č. p. 149 jsou uváděni před rokem 1613 Fridrich Kaltenhof 

z Malejova a na Křetíně, v letech 1613-1637 Jiřík Fryč, v roce 1637 Pavel Homan, 

v letech 1679-1686 Vilím Turnovský, v letech 1686-1688 Ludmila (vdova po Vilímu 

Turnovském), v letech 1688-1695 Jiřík Paulas, v letech 1695-1698 Franz Czikel, 

v letech 1698-1711 Adam Cikel, v letech 1711-1715 Jiří Kalmes, v letech 1715-1723  

Martin Teutsch, v letech 1725-1742 Ferdinand Kratschmär, v letech 1758-1764 Jan 

Havel Homoláč, v roce 1764 Polexina (vdova po Janu Havlu Homoláčovi), v letech 

1764-1770 Jakub Formandl, v roce 1770 Petr z Erchu a od roku 1775 vrchnost.54 

Jako majitelé domu č. p. 150 jsou uváděni před rokem 1644 Jan Veselý, v letech 1644-

1673 Hans Federschmidt, v letech 1673-1721 Jakub Sabulle, v letech 1721-1727 Pavel 

Sapula, v letech 1727-1740 Šimon Vachtl, v letech 1740-1749 Marie (vdova po Šimonu 

Vachtlovi), v letech 1749-1758 Josef Ciegler, v letech 1758-1764 Marie (vdova po 

Josefu Cieglerovi).55 

Oba domy jsou zde zmiňovány jako šlechtické a tedy i nejhonosnější domy na náměstí. 

Od roku 1850 sídlil v domě č. p. 149 okresní soud. Soudu po čase přestala budova 

vyhovovat. Bylo tedy rozhodnuto o stavbě nové budovy, za vedoucího stavby byl 

vybrán Ing. Karel Nagl. Stavba nové budovy na místě, kde stály č. p. 149 a 150, byla 

dokončena roku 1910. Nová budova převzala č. p. 149.56 

Závěr: 

Dům byl postaven na místě dvou honosnějších domů č. p. 149 a 150 roku 1910 ve stylu 

historizující secese. 

Je památkově chráněný, kvůli tomu, že se jedná o typický příklad reprezentativní státní 

budovy na malém městě. Na náměstí zaujímá dominantní pozici.57 

 

                                                 
54 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 130-133. 
55 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 127-130. 
56 ) VAVŘÍK, Karel, Miroslav CVRK a Peter WENDSCHE. Ozvěny věků a dní: dějiny Židlochovic 

v letopočtech, s. 58. 
57 ) Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště Brno. Evidenční list nemovité kulturní 

památky, pořadové číslo 8112. 
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1.14 Dům č. p. 151 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má jedno patro, v něm čtyři okna, v přízemí vchod (bývalý průjezd) a tři okna. 

Střecha je sedlová uprostřed s obdélníkovým štítem. V přízemí je bosáž, v patře nad 

mezipatrovou římsou jsou kolem oken rámy s trojúhelnými a segmentovými frontony, 

pod okny prochází průběžný parapetní pás se zdobením (rostlinné propletence), hlavní 

římsa má zubořez. Přízemí má vlevo průjezd do dvora a vpravo v rozsahu dvou třetin 

domu dva nestejně hluboké podélné trakty. V přední části domu je strop plochý, dům je 

druhotně dělený nenosnými příčkami, vzadu se nachází schodiště do patra. Pravé dvorní 

křídlo je jednotraktové. Podle dokumentace byly dva sklepy valeně klenuté k uliční čáře 

kolmé sklepy pod předním traktem. Vpravo podél boční hranice parcely, za schodištěm, 

sklepení zasahovalo pod dvorní křídlo (př. č. 2). 

 
Obr. 51: Dům č. p 151, současný stav. 

 
Obr. 52: Dům č. p. 151 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení.58 

                                                 
58 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Obr. 53: Dům č. p. 151, rok 1960.59 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1625 Matouš Staud, v letech 1625-1630 

Šimon Hilglmon, v letech 1630-1631 Krištof Mikule, v letech 1631-1638 Zikmund 

Zaydl, poté dům zpustl a byl poškozen ohněm, v letech 1650-1653 Jan Králík, v letech 

1653-1658 Lukáš Řehořovský, v letech 1658-1659 Michal Gromus, v letech 1659-1676 

Markus Krolich, v letech 1676-1677 David Kultz, v letech 1677-1689 Marco Grollich, 

v letech 1689-1720 Johannes Kölbl (dům přestavěn), v letech 1720-1747 Franc Kölbl, 

v letech 1747-1751 Antoni Matheas Schmid, v letech 1751-1758 Jan Petr Procházka, 

v roce 1758 Antonín Josef Synek, v letech 1758-1763 Jan Karel Homoláč, v roce 1763 

vdova (jméno neznámé) po Jan Karlu Homoláčovi, v letech 1763-1775 znovu Antonín 

Josef Synek, v letech 1775-1783 Klára (dcera Antonína Josefa Synka), v roce 1783 

Ignác From a v roce 1783 Matěj Haschka.60 

Závěr: 

Podle analogií s dalšími domy (č. p. 29, 30) lze předpokládat renesanční jádro domu. 

Budova je uváděna v letech 1638-1650 jako pustá a poškozená ohněm. Mezi lety 1689-

1720 byl dům přestavěn v barokním stylu, poté zřejmě ještě ve druhé polovině 19. 

století (patrné při srovnání výřezů b, d) a novodobě poté ve 20. století. 

 

 

                                                 
59 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. Datace je uvedena na zadní straně fotografie. 
60 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 123-127. 
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1.15 Dům č. p. 152 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům má dvě patra, v nich po pěti oknech, v přízemí vstup a okna. Střecha je sedlová. 

Fasáda je novodobá a hladká (př. č. 2). 

 
Obr. 54: Dům č. p. 152, současný stav. 

 
Obr. 55: Dům č. p. 152 na fotografii z roku 1906.61 

 
Obr. 56: Dům č. p. 152 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná o přibližné určení. 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé domu jsou uváděni před rokem 1618 Hans Kypler, v letech 1618-1625 

Osvold Persini, v letech 1625-1627 Eva (vdova po Osvoldu Persinim), v letech 1627-

                                                 
61 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka, datace uvedená na zadní straně fotografie. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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1638 Martin Girg, v letech 1638 Martin Scholz, v letech 1638-1641 Jakub Schupf, 

v letech 1641-1651 Jakub Gracl, v letech 1651-1679 Jakub Ruglpek, v letech1679-1699 

Hans Ruglpek, v letech 1699-1708 Fridrich Svoboda, v letech 1708-1733 Fabián 

(nejisté) Grim, v roce 1733 Anna Marie Kaiserová, v letech 1733-1737 Tomáš Höffl, 

v letech 1737-1744 Martin Kromer, v letech1744-1763 Ignác Goldin, v roce 1763 

Kateřina (vdova po Ignáci Goldinovi), v letech 1763-1768 Antonín Steffan, v roce 1768 

Kateřina (ta která vlastnila dům v roce 1763) a poté František Jaksch (Joksch).62 

Závěr: 

Původní objekt měl v roce 1825 jedno patro, k přístavbám došlo mezi lety 1825-1875 

(patrné při srovnání výřezů b, d). Původní dům byl ale kompletně přestavěn ve 20. a 21. 

století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 118-123. 
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1.16 Dům č. p. 153 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům má dvě patra, v každém patře pět oken, v přízemí má průjezd do dvora, vstupy 

a krámské výkladce. Je konstruován jako podélný dvoutrakt, která má své vnitřní dělení. 

Stropy průjezdu mezi stlačenými pasy jsou rovné. Uprostřed je velká prostora s rovným 

stropem a za ní zakřivené schodiště do patra a do sklepa. Vlevo dispozice segmentové 

klenby mezi stlačenými pasy. Jsou řazeny z pohledu ulice za sebou. Sklepení je 

položeno pod levou částí půdorysu, klenutí valené cihelné, kolmé k uliční čáře, Pateční 

zdivo kleneb kamenné. Prostory zasahují pod dvorní levé křídlo. To je řešeno jako 

jednotrakt. Dvůr je vzadu uzavřen kůlnou (př. č. 2). 

 
Obr. 57: Dům č. p. 153, současný stav. 

 
Obr. 58: Renesanční sklep pod domem č. p. 153. 

 
Obr. 59: Dům č. p. 153 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná o přibližné určení. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Obr. 60: Dům č. p. 153, před rokem 1905.63  

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1623 Jiřík Beneš (dům charakterizován 

jako pohořelý), v letech 1623-1625 Martin Koblížek, v roce 1625 Abraham 

Kirchhamer, poté dům zpustl, v letech 1651-1667 Eliáš Koudalínka, v letech 1667-1670 

Michl Spiessmacher, mezi lety 1670-1688 Mates Floder a Daniel Rech (není přesně 

známo v kterém roce došlo k výměně majitele), v letech 1688-1693 Jakub Božič, v roce 

1693 Judita (vdova po Jakubu Božičovi), v letech 1693-1709 Mikuláš Šefránek, v letech 

1709-1729 Andres Litomiský, v letech 1729-1731 Michael Scarabelli, v letech 1732-

1733 Anna (vdova po Michaelu Scarabellim), v letech 1733-1752 František Gerharth, 

v letech 1752-1766 Anna Veronika (vdova po Františku Gerharthovi) a v roce 1776 

František Gertharth mladší.64 

Závěr:  

Budova je podle sklepa zřejmě renesančního původu s možným gotickým jádrem. 

V roce 1623 je dům uváděn jako vyhořelý. V letech 1657-87 byl objekt pustý. Lze tedy 

předpokládat přestavbu na přelomu 17. a 18. století a následně další radikální přestavby 

a poté také rozšíření do dvora ve druhé polovině 19. století (výřez d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy, fotografie je výřezem z pohlednice, na ní se nachází razítko 

rokem 1905. 
64 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 114-118. 
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2 Zbourané domy na náměstí Míru 

2.1 Zbouraný dům č. p. 6 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán krátce po stavbě nového mostu přes řeku Svratku roku 1898.65 

 
Obr. 61: Na těchto místech stávaly domy č. p. 6 a 7. 

 

 
Obr. 62: Dům č. p. 6 na starých plánech. 

 
Obr. 63: Dům, označený na výřezu z pohlednice, je zřejmě domem č. p. 6, pravděpodobně krátce po roce 

1898, kdy byl zbourán starý most, na tomto výřezu je při přiblížení patrný už nový železný most.66  

 

                                                 
65 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 345. 
66 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 

SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické mosty a lávky, s. 31. 

e) d) c) b) a) 
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Informace z pramenů: 

V domě č. p. 6 se nacházely v 17. a 18. století lázně. Jako majitelé objektu jsou uváděni 

roku 1620 Gestohal, roku 1623 Adam Špic (Špicer), v letech 1666-1690 Michl Poitner, 

v letech 1690-1720 Johan (Johannes) Leitkürchner, v letech 1720 -1736 Lorenc 

(Vavřín) Müller, v letech 1736-1739 Anna Rozálie (vdova po Lorenci Müllerovi), 

v letech 1739-1749 Rupert Heinrich, roku 1749 Heinrich Müller a roku 1775 Jinřich 

Müller.67 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 343-345. 
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2.2 Zbouraný dům č. p. 7 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán krátce po stavbě nového mostu přes řeku Svratku roku 1898.68 

 
Obr. 64: Dům č. p. 7 na starých plánech. 

 
Obr. 65: Dům č. p. 7, rok neznámý.69 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni do roku 1619 Jílek Plucar, v letech 1619-1621 

Mojžíš Moser, v letech 1621-1623 Barťon Žiaur, v letech 1623-1631Maxl Luderpek 

(Matěj Ruglpek), v letech 1631-1638 Beneš Sádlo, v letech 1638-1651 Marta (vdova po 

Beneši Sádlovi), roku 1651 Jakub Sádlo (dům je v zápisu popsán jako těsný, malý 

a nepřípadný), roku 1707 Jiří Kratochvíl, v letech 1707 až 1748 otec a syn Jiřík 

Baulandt (Bulant) a Jan Bulant, v letech 1748-1753 Florián Tříska, v letech 1753-1784 

Jakub Fiala a v roce 1784 jeho syn Jakub Fiala.70 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

                                                 
68 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 345. 
69 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
70 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 345-347. 

e) d) c) b) 

a) 
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2.3 Zbouraný dům č. p. 19 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům byl zbourán roku 1972 při stavbě nové silnice na Nosislav.71 

 
Obr. 66: Na těchto místech stávaly domy č. p. 19 a 20. 

 
Obr. 67:  Dům č. p. 19 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 68: Dům č. p. 19, rok neznámý.72 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni do roku 1620 Part Maley (Malý), v letech 1620-1623 

Martin Lonkmayer, v letech 1623-1629 Part Maley, poté o domě neexistují žádné 

zprávy, pravděpodobně zpustl, až v letech 1700-1708 na něm hospodařil Andres 

Smutný, v letech 1708-1737 Tobiáš Turnovský, v letech 1737-1748 Franc Turnovský, 

v letech 1748-1765 Franc Pergl, v letech 1765-1777 Ignác Prokeš a v roce 1777 Franc 

Augusta.73 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

                                                 
71 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 32. 
72 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
73 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 85-86. 

a) b)

) 

c) 

d) 

e) 
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2.4 Zbouraný dům č. p. 20 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán roku 1972 při stavbě nové silnice na Nosislav.74 

 
Obr. 69: Dům č. p. 20 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 70: Dům č. p. 20, rok neznámý.75 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni do roku 1626 Voršila (Ořšila), v letech 1626-1633 

Michal Plonka, v letech 1633-1649 Mert (Mertl) Schweygert, v letech 1649-1670 

Markus Hýbl, v letech 1670-1783 Andres Hýbl, v letech 1683-1695 Johanes Mikišek, 

v letech 1695-1703 Jakub Boudnej (Boudný), v letech 170-1750 Jan Kovanda, v letech 

1751-1762 Jiřík Kovanda, v letech 1763-1772 Andreas (Ondřej) Stupka, v letech 1773-

1777 Jakub Schmied (Schmidek) a v roce 1777 Václav Uhlíř.76 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

 

 

                                                 
74 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 32. 
75 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
76 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 47-48. 

a) b)

) 

c) d) e) 
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2.5 Zbouraný dům č. p. 31 

Základní údaje o současném stavu: 

Dům byl zbourán roku 1961 z důvodu vlhkosti zdiva.77 

 
Obr. 71: Na těchto místech stál dům č. p. 31. 

 
Obr. 72: Dům č. p. 31 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná jen o přibližné určení. 

 
Obr. 73: Dům č. p. 31, rok neznámý, podle špatného stavu zdí lze soudit, že se jedná o dobu těsně před 

zbouráním domu, tedy rokem 1961.78 

 

                                                 
77 ) SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody, s. 29-33. 
78 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 

a) b)

) 

c) d) e) 
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Obr. 74: Bourání domu č. p. 31. Fotografie pochází z roku 1961, kdy byl dům zbourán.79 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1618 Jan Lužický, v letech 1618 až 1645 

byl dům pustý a majitelé se zde střídali jen fakticky (Ondřej Vlach, vdova po něm 

Estera, Baltazar Litomyšský, Matouš Jeřáb), v letech 1646-1650 Jan Kilián, v letech 

1650-1655 Baltazar Litomyšský, v letech 1655-1670 František Nevoralík.80 

V 17. století se jednalo o velké selské stavení. V roce 1670 bylo stavení rozšířeno 

a přestavěno na zájezdní hostinec a později hotel U zlatého lva. 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 
80 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 34-39. 
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2.6 Zbouraný dům č. p. 146 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán roku 1941 z důvodu nadměrné vlhkosti zdiva a praskání stěn.81 

 
Obr. 75: Na těchto místech stával dům č. p. 146. 

 
Obr. 76: Dům č. p. 146 na starých plánech 

 
Obr. 77: Dům č. p. 146 (vlevo), rok neznámý, podle nápisu Sparkassa, lze usoudit, že fotografie pochází 

z období před rokem 1918.82 

                                                 
81 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Židlochovic 1937 – 1942, s. 524. 
82 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 

a) 

b)

) 

c) d) e) 
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Obr. 78: Dům č. p. 146, rok neznámý.83 

 
Obr. 79: Dům č. p. 146 na fotografii z roku 1941, kdy byl dům nouzově podepřen dřevěnými tyčemi, aby 

se nezřítil.84 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1620 Michal Hermon, v letech 1620-

1626 Hans Pišl, v letech 1626-1628 Dorota (vdova po Hansi Pišlovi), v letech 1628-

1631 Jakub Pehm, v letech 1632-1636 Dorota (vdova po Jakubu Pehmovi), v letech 

1637-1642 Hendrich Oberpek, v letech 1642-1647 Mates Stiglitz, poté dům zpustl, 

v letech 1650-1678 Mikuláš Krus (Grus), v letech 1678-1680 Petr Slováček, v letech 

1680-1692 Matěj Dubenský, v letech 1692-1707 Václav Rohožka, v letech 1707-1723 

Anna Marie (vdova po Václavu Rohožkovi), v letech 1723-1758 Jan Rohožka, v letech 

1758-1761 Michal Rohožka, v letech 1761-1763 Veronika (vdova po Michalu 

Rohožkovi), v letech 1763-1769 František Ascher a roku 1770 Karel Teofil Renner.85 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

                                                 
83 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 
84 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Židlochovic 1937 – 1942, s. 524. 
85 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 143-146. 
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2.7 Zbouraný dům č. p. 154 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán roku 1965 kvůli stavbě nové silnice.86 

 
Obr. 80: Zde stávaly domy č. p. 154, 155, 156 a 157. 

 
Obr. 81: Spodní část náměstí, rok neznámý.87 

 

                                                 
86 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 463 
87 ) Soukromý archiv Mgr. Karla Vavříka. 

157 

156 

155 154 
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Obr. 82: Dům č. p. 154 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná o přibližné určení. 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1618 Kašpar Babrouš, v letech 1618-

1619 Rozina (vdova po Kašparu Babroušovi), v letech 1619-1650 Daniel Vokurka 

(Okurka, dům byl poškozen ohněm), v letech 1650-1653 Leopold Frech (z domu po 

čase zběhl), v letech 1653-1660 Václav Kutnohorský, v letech 1660-1745 Lukáš Burg a 

po něm Kristián Burg, v letech 1745-1777 Martin Okurka, v letech 1777-1784 Ondřej 

Škudrna a v roce 1784 Ondřej Kromus.88 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 111-114. 

a) 

c) e) b)

) 

d) 
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2.8 Zbouraný dům č. p. 155 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán roku 1965 kvůli stavbě nové silnice.89 

 
Obr. 83: Dům č. p. 155 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná o přibližné určení. 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1611 Toman Muryta, v letech 1611-

1612  Lorenc Rey, v letech 1612-1631 Jiřík Klein, v letech 1631-1651 Jiřík Opicius, 

v letech 1651-1656 Havel Střižíkovský, v letech 1656-1705 Mathias Fürst, v letech 

1705-1733 Tobiáš Fürst, v roce 1733 je uváděn Martin Dorffinger a v roce 1775 Jan 

Klisburský.90 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 463 
90 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 108-111. 

a) 

b)

) 

c) 

d) 

e) 
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2.9 Zbouraný dům č. p. 156 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán roku 1965 kvůli stavbě nové silnice.91 

 
Obr. 84: Dům č. p. 156 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná o přibližné určení. 

 
Obr. 85: Dům č. p. 156, fotografie pochází z let 1964 nebo 1965. Na fotografii je totiž vidět, že sousední 

dům č. p. 157 (zbourán r. 1964) už nestojí.92 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1620 Hans Pišl, v letech 1620-1621 

Martin Koblížek, v roce 1621 Gregor Preckar, v letech 1621-1622 Hans Pišl, roku 1623 

Dorota (vdova po Gregoru Preckarovi), v letech 1623-1638 Markus Schmidbald, poté 

dům zpustl, v letech 1651-1655 Hans Beneš, v letech 1655-1674 Gregor Schmidbald, 

v roce 1674 Marie (vdova po Gregoru Schmidbaldovi, dům je stále ještě poškozený), 

v letech 1674-1680 Pavel Kräntzer, v letech 1680-1684 Michl Schubert, v letech 1684-

1711 Kristián Koška, v letech 1711-1738 Severin Kandler, v letech 1738-1745 Juliána 

(vdova po Severinu Kandlerovi), v letech 1745-1746 Jan Specht, v letech 1750-1783 

Ferdinand Koška a v roce 1783 Antonín Koška.93 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

                                                 
91 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 463 
92 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
93 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 104-108. 

a) b)

) 

c) d) e) 
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2.10 Zbouraný dům č. p. 157 

Základní údaje o současném stavu:  

Dům byl zbourán roku 1964 kvůli stavbě nové silnice.94 

 
Obr. 86: Dům č. p. 157 na starých plánech. U I. vojenského mapování se jedná o přibližné určení. 

 
Obr. 87: Dům č. p. 157, rok neznámý.95 

 

Informace z pramenů: 

Jako majitelé objektu jsou uváděni před rokem 1650 Matěj Beneš, v letech 1650-1672 

Václav Pyšný, v letech 1672-1695 Andres Procházka, v letech 1695-1734 Hans (Jan) 

Mikiška, v letech 1735-1736 Franc Mikiška, v letech 1736-1765 Ignác Kohlstrung., 

v letech 1765-1770 Jan Procházka, v letech 1770-1777 Pavel Heinz, v letech 1777-1779 

Anna (vdova po Pavlu Heinzovi), v letech 1779-1782 Jan Doschel, v letech 1782-1783 

Mariána (vdova po Janu Doschelovi) a v roce 1783 František Parischa.96 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že byl dům zbourán, není prakticky možné vyhodnotit jeho stáří 

nebo odhadnout jeho historický vývoj. 

 

                                                 
94 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 463 
95 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
96 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 102-104. 

a) b)

) 
c) 

d) 

e) 
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3 Radnice (Masarykova č. p. 100) 

Základní údaje o současném stavu: 

Půdorys je tvaru širokého písmene U se dvěma nestejně dlouhými dvorními křídly, 

hlavní část stojí v nárožní poloze, je jednopatrová s vysokou valbovou střechou, křídla 

jsou přízemními se sedlovými střechami. Průčelí má celkem devět os. Vstup do objektu 

je uprostřed od západní strany v lehce předstupujícím rizalitu. V jeho ose je posazen štít 

s hodinami. Členění je tvořeno hlavní a mezipatrovou římsou, šambránami kolem oken, 

výrazným tympanonem ve vrcholu štítu a členěným vstupním portálem. Suterén se 

rozkládá pod východní částí hlavního domu a jižním koncem dvorního křídla. Má 

kamenné valené klenby. Hlavní schodišťový systém mezi přízemím a patrem je umístěn 

v severozápadním nároží hlavního domu. Na severovýchodní straně je velký sál 

s valenou klenbou a třemi páry trojbokých výsečí. Severozápadní část nese převážně 

plackové klenby. Křídlo je již převážně plochostropé (př. 2). 

 
Obr. 88: Radnice, současný stav. 

 

 
Obr. 89: Částečně zpracovaný půdorys sklepů pod radnicí rozlišuje původní gotickou část od části z roku 

1559.97 

                                                 
97 ) WOLETZ, Jan a Jana TŘEŠTÍKOVÁ. Židlochovice budova radnice Masarykova č. p. 100, příloha. 
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Obr. 90: Částečně zpracovaný půdorys přízemí radnice rozlišuje původní gotickou část od části z roku 

1559.98 

 
Obr. 91: Možná podoba radnice po přestavbě v roce 1559 (kresba V. Menšík).99 

 
Obr. 92: Možná vůbec nejstarší fotografie, na které se objevuje židlochovická radnice, pochází z roku 

1864. Nápadná je absence mechanických hodin.100 

                                                 
98 ) WOLETZ, Jan a Jana TŘEŠTÍKOVÁ. Židlochovice budova radnice Masarykova č. p. 100, příloha. 
99 ) VYHLÍDAL, Eduard. Vybrané kapitoly z dějin města Židlochovic, s. 61. 
100 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy, datace je uvedena v pravém dolním rohu. 
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Obr. 93: Radnice v období nacistické okupace. Povšimněme si dvojjazyčného nápisu nade dveřmi 

Stadtamt - městský úřad. Zajímavý je rovněž propagandistický nápis Deutschland siegt an allen Fronten 

für Europa (Německo vítězí na všech frontách pro Evropu).101 

 

 
Obr. 94: Radnice v roce 1959, před odstraněním omítky.102 

 
Obr. 95: Stopy po podloubí, objevené na boční stěně radnice v roce 1959.103 

                                                 
101 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy 
102 ) BENEŠ, Otakar. Židlochovická radnice: čtyři sta let stavby a života, s. 9. 
103 ) Tamtéž, s. 13. 
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Informace z pramenů: 

Na místě dnešní radnice nejpozději od poloviny 14. století stál dům, využívaný pro 

obecní účely. Jednalo se o přízemní budovu v gotickém slohu s žebrovou klenbou, 

krytou šindelem, která měla pouze jednu místnost, přesto však převyšovala okolní 

stavení. Svou práci zde vykonávali purkmistr a písař, zasedali zde také radní. 

V místnosti byly rovněž uchovávány všechny listiny. Pod ní byl velký, klenutý sklep. 

K budově náležela také stavba o dvou místnostech (kuchyně a komora).104 Jedna úřední 

místnost po čase přestala stačit a bylo rozhodnuto o přístavbě nové budovy s podloubím 

a s jedním patrem. V roce 1559 se tak Židlochovice pyšnily reprezentativní pozdně 

renesanční radniční budovou. Židlochovická radnice se stala vzorem pro další radnice 

v okolí, např. v Blučině, kde byla vystavěna roku 1602.105 

V roce 1611 došlo k dalšímu rozšíření. V přízemí byla postavena nová místnost a dvě 

další v prvním patře.106  

Požárem v roce 1632 byla poškozena mimo jiné i radnice. Po třicetileté válce se 

městečko jen zvolna vracelo na předválečnou hospodářskou úroveň. Radnice však byla 

brzy opravena.107 

Další razantní změna radnice přišla roku 1719. Bylo rozšířeno první poschodí, čímž 

došlo ke sjednocení původní gotické budovy s novou radnicí. Různá výška obou staveb 

způsobila poté celkový rozdíl ve výšce patra a mezi oběma částmi museli být 

k vyrovnání umístěny dva schodky. 

Svůj historický vzhled radnice ztratila roku 1836, kdy bylo zazděno podloubí. Hlavním 

cílem přestavby bylo zřejmě získání většího prostoru pro radniční šenkhauz (hospodu), 

který se měl stát reprezentativní vizitkou obce. Současně se stavba rozšířila do Farské 

ulice a byla vystavěna vstupní síň.108 

K dalším úpravám došlo po povýšení Židlochovic na město roku 1873, kdy byla stržena 

přilehlá stodola a v budově radnice byla zřízena městská spořitelna. Ta získala některé 

místnosti po radničním šenkhauzu, který postupně začal upadat. V roce 1893 začaly 

                                                 
104 ) BENEŠ, Otakar. Židlochovická radnice: čtyři sta let stavby a života, s. 7. 
105 ) KIBIC, Karel. Historické radnice, s. 62. 
106 ) BENEŠ, Otakar. Židlochovická radnice: čtyři sta let stavby a života, s. 13. 
107 ) JEŘÁBEK, Josef. Paradoxy času města Židlochovic: 4. část - Fara nebo radnice - dokončení.  
108 ) BENEŠ, Otakar. Židlochovická radnice: čtyři sta let stavby a života, s. 16-18. 
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dosluhovat sluneční hodiny, proto byly z Vídně zakoupeny nové mechanické hodiny.109 

V průběhu 20. století docházelo hlavně k drobnějším stavebním úpravám, různým 

stavebním adaptacím a renovacím či modernizacím.110 Skončila také dlouhá historie 

radničního šenkhauzu, jehož činnost byla pozastavena za druhé světové války a poté už 

nebyla obnovena.111 

Závěr: 

Podle literatury je nejstarším jádrem domu konstrukce vycházející ze sklepení na 

severovýchodní straně hlavního stavení. Radikální přestavba a zvelebení objektu 

proběhlo v období renesance (1559). Zásadními změnami prošel dům v souvislosti 

rostoucími administrativními povinnostmi města v barokním a klasicistním slohu. 

Současná podoba objektu je ovlivněna úpravami v druhé polovině 19. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 ) BENEŠ, Otakar. Židlochovická radnice: čtyři sta let stavby a života, s. 20-22. 
110 ) HORÁK, František a Mirko ROSENBAUM. Z historie židlochovické radnice. Židlochovický 

zpravodaj. 1977, (duben), nestránkováno. 
111 ) SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody, s. 26 
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4 Náměstí Míru a radnice 

4.1 Historický vývoj 

 
Obr. 96: Současný pohled na náměstí míru od západní strany. 

Město Židlochovice leží v rovinatém Dyjsko-svrateckém úvalu. Nejvýraznějším 

povrchovým útvarem je zde rozložitý kopec Výhon (355 m n. m.). Díky své poloze na 

jeho úpatí nedisponují Židlochovice typickým kruhovým náměstím, nýbrž širokou ulici 

směřující vzhůru do kopce (př. 1).112 

Cesta s okolními domy v prostoru dnešního náměstí se postupem času stala přirozeným 

centrem města, a to hned z několika důvodů, jednak díky své poloze mezi zámkem 

a radnicí, ale také díky tomu, že byla součástí stezky vedoucí z Brna přes Vojkovice 

a Blučinu směrem na Nosislav a dále na jih. Stala se také místem konání pravidelných 

trhů.113 

První domy v prostoru dnešního náměstí stály pravděpodobně už ve 13. století. Z tohoto 

období se ale mnoho nezachovalo, nejstarším prvkem na náměstí jsou některé sklepy 

s gotickým základem.114 Dle terénního výzkumu sklepů lze předpokládat, že středověké 

relikty v rozsahu sklepů mohly zůstat zachovány u domů č. p. 23, 25, 29, 30, 147 a 153. 

Tuto teorii ale nelze potvrdit, jedná se o odhad, plynoucí z prohlídky sklepů pod domy, 

u kterých nelze přesně určit, jestli je původ sklepa pozdně gotický nebo renesanční. Na 

radnici se dochovalo gotické zdivo i v rovině přízemí (př. 2). 

Lépe dochovaná je renesanční fáze vývoje náměstí. Renesanční klenby zůstaly 

dochované v přízemí domů č. p. 23, 29 a 30, což potvrzuje, že i část zdiva v těchto 

                                                 
112 ) KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: VIII. díl: V-Ž, s. 842. 
113 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 13. 
114 ) Tamtéž, s. 30. 
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domech je renesančního původu. Podle průzkumu sklepů lze soudit, že renesanční zdivo 

zůstalo v rovině přízemí částečně zachováno také u domů č. p. 24, 25, 27, 28, 147 

a 153. Renesanční klenby i zdivo zůstaly ale nejlépe zachovány na radnici, která byla 

přestavěna roku 1559. 

Představit si celkový vzhled náměstí do 17. století je prakticky nemožné. Z té doby se 

dochovaly purkrechtní knihy, které alespoň potvrzují existenci jednotlivých domů. 

Podle nich na počátku 17. století stály na dnešním náměstí Míru všechny současné 

domy. Vzhled náměstí byl přesto odlišný od dnešního. Jeho dolní část byla uzavřenou 

řadou čtyř domů, přerušenou cestou vedoucí od lávky přes Svratku, která se nacházela 

v místě současného mostu. Na každé straně domovní řady v horní části náměstí stál 

ještě jeden dům. Pod domem s č. p. 21 se nacházely v řadě dva další domy. Budovy 

byly většinou přizemní a měly střechu krytou šindelem a slámou. Výjimku představoval 

na náměstí dům č. p. 149, který byl poměrně reprezentativním šlechtickým domem.115  

První polovina 17. století přestavovala pro Židlochovice téměř katastrofu. Tažení vojsk 

v období třicetileté války a dva velké požáry v letech 1632 a 1642 zanechaly řadu domů 

zpustlých a neobytných. Město se ve druhé polovině sedmnáctého století jen zvolna 

vzpamatovávalo.116 

Do období barokního slohu spadají i úpravy a přestavby domů po třicetileté válce. 

Barokní zdi v rovině přízemí mohly zůstat zachovány u domů č. p. 26, 147 a 151. Na 

radnici zůstaly dochovány jak barokní klenby, tak zdivo. 

Do roku 1736 byly zbořeny dva z řady domů, která uzavírala dolní část náměstí. Této 

části náměstí se říkalo „na Benátkách.“ protože se nacházela v blízkosti řeky Svratky.117 

Informace o vnitřním uspořádání domů uvádí ve své knize Historie židlochovických 

domů a jejich držitelů za léta 1609-1791 Jan Burk: 

V každém domě se nacházela velká síň, někdy s vinným lisem. Ve větších domech byly 

i dva lisy, někdy byly umístěny v lisovně na dvoře, někdy v předsklepí. V každém domě 

                                                 
115 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 7. 
116 ) HORÁK, František a Arnošt ONDRŮJ. Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském, s. 52 

KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovský okres, s. 90. 
117 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 343-351. 
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byla také světnice, kuchyně a komora. Na dvoře běžně bývala menší světnice pro 

výminkáře.118 

Podobu náměstí v Židlochovicích v 18 století se snaží zobrazit I. vojenské mapování 

(tzv. josefské) z let 1764-1768 (př. 3), které poskytuje alespoň základní náznak zástavby 

na náměstí. Mapa však skutečný stav zkresluje, jeden zakreslený objekt často značí dva 

i více domů, proluky mezi domy také nemusí přesně odpovídat skutečnému stavu. 

Na základě patentu Marie Terezie ze dne 19. července roku 1770 proběhlo v roce 1771 

v Židlochovicích číslování domů, které je platné do dnešní doby.119 

Dobrou představu o vzhledu náměstí v 19. století nám dává indikační skica z roku 1825 

(př. 4). Z mapy je dobře patrný odlišný vzhled zástavby. Nápadná je absence silnice, 

která dnes vede z Brna podél řeky Svratky. Nejspodnější domy na náměstí se tehdy 

nacházely v bezprostřední blízkosti řeky Svratky. Uliční čára jak na severní, tak na jižní 

straně náměstí nebyla rovná a zvláště na jižní straně jsou patrné také proluky mezi 

domy. Ty byly zastavovány mezi lety 1825-1875. Indikační skica z roku 1875 (př. 5) 

nebo III. vojenské mapování z let 1876-1878 (př. 6) ukazují zarovnání uliční čáry na 

jižní straně náměstí, ještě ale ne zarovnání severní strany, ta byla zarovnána až 

pozdějším zbouráním objektů č. p. 148, 149 a 150 a postavením nových domů na jejich 

místě. Klasicistní přístavby a úpravy se dochovaly u domů č. p. 21, 29, 30, 147. 

Přístavby a úpravy z druhé poloviny 19. století u domů č. p. 21, 23. 25, 26, 27, 28, 30, 

151 a 153. Změny z průběhu 19. století tak podstatně ovlivnily i současnou podobu 

náměstí. Jádro radnice bylo upravováno v období klasicismu, křídlo ve druhé polovině 

19. století. 

 

Obr. 97: Vůbec nejstarší fotografie náměstí. Fotografie pochází zřejmě z let 1858-1860.120 

                                                 
118 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1719, s. 9 
119 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 20. 
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Plynové osvětlení bylo na náměstí zavedeno roku 1858 a elektrické roku 1895.121 

V roce 1873 byla socha Nejsvětější trojice, která stála na náměstí u domu č. p. 31, 

přesunuta a na jejím místě byly zřízeny dvě vodovodní pumpy, jedna čerpala vodu 

přímo ze studny, do druhé byla přiváděna voda potrubím z Blučiny.122 

 
Obr. 98: Vodovodní pumpy z roku 1873. Fotografie pochází z roku 1908.123 

Krátce po zbourání mostu přes řeku Svratku roku 1898 a stavbě nového železného 

mostu byly zbourány domy č. p. 6 a 7.124 

 
Obr. 99: Náměstí v roce 1905, nejspodnější dům vpravo je dům č. p. 23 (jeho podloubí už je zbourané).125 

                                                                                                                                               
120 ) ONDRŮJ, Arnošt. Židlochovice v letech zápasů a budování. Židlochovice, 1948, s. 57 

Popisek u fotky udává období vzniku jako polovinu devatenáctého století. Z přítomnosti plynové lampy 

ale plyne, že fotografie byla pořízena po roce 1858. Dobu vzniku tak lze odhadnout na roky 1858-1860. 
121 ) KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovský okres, s. 90. 
122 ) BENEŠ, Otakar. Židlochovická radnice: čtyři sta let stavby a života, s. 21. 
123 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. Datace je uvedena na zadní straně fotografie. 
124 ) BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 1609-1791, s. 343-351. 

SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické mosty a lávky, s. 31. 
125 ) HORÁK, František. Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském, s. 27. 
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V roce 1910 byly na místě domů č. p. 149 a 150 dokončeny práce na nové budově pro 

okresní soud ve stylu historizující secese. Dnes se jedná o největší budovu na celém 

náměstí.126 

Jako poměrně kladný zásah do vzhledu náměstí lze považovat výstavbu Národního 

domu v secesním stylu, jako sídla českých hasičů, na místě domu č. p. 24 v roce 1911. 

Venkovní práce na fasádě byly ukončeny roku 1912 a dům se postupem času stal pro 

náměstí charakteristickým.127 

V roce 1937 byla před domem č. p. 30 umístěna malá benzinová čerpací stanice. V roce 

1938 byla další umístěna před domem č. p. 147. Další stála v padesátých letech před 

domem č. p. 24.128 

 
Obr. 100: Benzinové pumpy na náměstí před domem č. p. 30. Fotografie vznikla po roce 1937.129 

V roce 1941 byl zbourán dům č. p. 146. Objekt navlhal a objevily se na něm trhliny, 

které se stále rozšiřovaly, hrozilo tedy, že se celý dům zhroutí do náměstí.130 

Dne 17. dubna roku 1945 byla silně poškozena výbuchem mostu, zaminovaného 

německými vojáky, spodní část náměstí. Všechny domy měly vysklená okna a dům č. p. 

157 měl zničenou i střešní krytinu.131 Kromě majitele domu č. p. 157 (60 000 korun) 

                                                 
126 ) VAVŘÍK, Karel, Miroslav CVRK a Peter WENDSCHE. Ozvěny věků a dní: dějiny Židlochovic 

v letopočtech. Židlochovice: Město Židlochovice, 2013, s. 58. 
127 ) SMUTNÝ, Jiří. Byl jednou jeden Národní dům, s. 14-15. 
128 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Židlochovic 1937 – 1942, s. 81. 
129 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
130 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Židlochovic 1937 – 1942, s. 524. 
131 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81D, Pamětní kniha města Židlochovic 1943 – 1948, s. 292. 



72 

 

hlásily škody, které by přesahovaly 10 000 Kč také vlastníci domů č. p. 25 (12 000 

korun) a č. p. 156 (12 000 korun). Poškozen byl také dům č. p. 24.132 

 
Obr. 101: Na pozadí fotografie dům č. p. 157. Střecha a okna byly zdemolovány výbuchem 

podminovaného mostu. Fotografie pochází z roku 1945. 133 

V roce 1961 byl z důvodu nadměrné vlhkosti zdiva zbourán dům č. p. 31. Na jeho místě 

byl vybudován parčík.134 

Roku 1964 během stavby nové státní silnice z Vojkovic do Židlochovic bylo nutné 

zbourat dům č. p. 157, roku 1965 potom domy č. p. 154, 155 a 156.135 

Razantní a nepříliš pozitivní změnu přinesl rok 1966, kdy byl ve spodní části náměstí, 

pod domem č. p. 153 vystavěn sídlištní dům Družba.136 Objekt do jeho zástavby příliš 

nezapadá a architektonicky je vcelku typický pro dobu, kdy vznikl. V roce 1972 byly 

zbourány ještě domy č. p. 19 a 20 na protější straně náměstí. 

K dalším úpravám náměstí došlo v devadesátých letech. Jednalo se o umístění laviček 

v jeho spodní části, betonových sloupků kolem silnice a vysazení nových stromů. Byly 

zrekonstruovány domy č. p. 23, 24, 28, 151 a 152. Dům č. p. 22 byl úplně zbourán a na 

jeho místě byl postaven dům nový (př. 7).137 

 

 

                                                 
132 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81D, Pamětní kniha města Židlochovic 1943 – 1948, s. 304. 
133 ) Soukromý archiv Mgr. Tomáše Dratvy. 
134 ) Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Židlochovice, inv. č. 81G, Pamětní kniha města Židlochovic 1961 – 1965, s. 79. 
135 ) Tamtéž, s. 463 
136 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 10. 
137 ) SMUTNÝ, Jiří. Z historie židlochovických ulic, s. 35. 
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Závěr 

První domy stály v prostoru dnešního náměstí už ve 13. století. Z té doby se ale 

prokazatelně zachovala jen část radnice. Významnější vývoj zaznamenalo náměstí 

v renesančním období, staré sklepy a klenuté stropy v přízemí u několika domů jsou 

toho důkazem.   

První velký rozvrat renesanční zástavby přinesla třicetiletá válka, po které zůstala řada 

domů pustá, některé i vyhořely. Z tohoto období se zachovaly některé úpravy a také 

jádro domu č. p. 26. V průběhu 19. století vznikla přístavbami dnešní uliční čára na jižní 

straně náměstí. Z období druhé poloviny 19. století se zachovalo nejvíce přístaveb. Jižní 

straně náměstí dnes dominuje secesní dům č. p. 24, Národní dům, vystavěný roku 1911.  

Odlišná situace byla na severní straně náměstí. Uliční čára byla upravena v roce 1910 

přestavbou domů č. p. 149 a 150 na secesní budovu okresního soudu. Budova č. p. 149 

je dnes největší budovou náměstí. Definitivní zarovnání severní strany náměstí přišlo 

ale až se zbouráním starého přízemního domu č. p. 148 a postavením nového bytového 

domu v letech 1960-1962. 

Jádro radnice vzniklo v gotickém slohu, její současnou podobu nejvíce ovlivnily 

renesanční a klasicistní úpravy. 

Během historického vývoje se náměstí zmenšilo zbouráním několika krajních domů 

a jeho historická zástavba byla znehodnocena postavením sídlištního domu Družba. Po 

úpravách, které proběhly v devadesátých letech minulého století je náměstí Míru nadále 

centrem obchodu a různých společenských akcí v Židlochovicích a v celém regionu. 

Výsledkem stavebního průzkumu je odhalení několika domů s renesančním jádrem 

a možným gotickým základem. Jedinou stavbou, u které lze gotický základ doložit je 

radnice. Dochovaly se i barokní úpravy, ke kterým došlo po třicetileté válce. V menším 

rozsahu se dochovaly klasicistní úpravy. Nejvíce náměstí ovlivnily úpravy z druhé 

poloviny 19. století, 20. a 21. století.  

Důležitou součástí mé práce bude webová stránka, která bude obsahovat úvodní text 

o historickém vývoji náměstí a radnice (vznikl na základě čtvrté části práce) a mapu 

náměstí a radnice s barevně vyznačeným původem jednotlivých domů podle toho, ke 

kterému historickému slohu asi objekt patří. Mapa je vytvořená podle závěrů z prvních 
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tří částí mé práce. Po kliknutí na plochu konkrétního domu se zobrazí okno s atributy 

(stavební průzkum, současná fotografie, staré mapy, stará fotografie, informace 

z pramenů, zdroje), které lze dále otevřít a prohlédnout. Kvůli zřetelnějšímu zobrazení, 

lze zvolit mezi černou a žlutou legendou. Na výběr je několik dalších map (katastrální 

mapa, mapa budov Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního), které lze přepínat.  

K dispozici je také satelitní snímek náměstí s radnicí. Web nabízí další pomocné funkce, 

jako je náhled do katastru nemovitostí nebo měření vzdáleností. Mapu lze také 

vytisknout jako celek nebo jako výřez.  

Část webové stránky s mapou je pro účely soutěže SOČ přístupná na adrese 

http://relay.zidlochovice.cz:482/#/. Pro zobrazení je nutné zadat přihlašovací údaje: 

uživatel (uživatelské jméno) a namesti123 (heslo). Webová stránka je optimalizovaná 

 i pro zobrazení na lepších mobilních telefonech (osobně vyzkoušeno na typu Samsung 

Galaxy S3 mini). Úvodní text (4. část práce) a mapa budou přístupné veřejnosti až po 

skončení soutěže. Rozpracovaná je také další verze webové stránky, dostupná je na 

adrese 

https://zidlochovice.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=136115ca647

94d1396e57ffb60a497b8.  

Cíl práce se mi podařilo splnit. Vytvořil jsem první ucelenou práci o náměstí Míru 

a radnici v Židlochovicích a odhad stavebního vývoje jednotlivých objektů. Pro potřeby 

města Židlochovice jsem sestavil webovou stránku, která všechny zjištěné poznatky 

zobrazuje na přehledné mapě.  

Na práci se dá dále navázat. Podobným způsobem je možné postupně zmapovat celou 

zástavbu Židlochovic a získat tak v rámci našeho regionu unikátní materiál. Další 

možností je rozšířit webovou stránku postupně o příběhy některých majitelů, kteří 

v domech žili. Za zmínku by stály například rodiny Burianových a Steinerových, jejichž 

členové zahynuli během holocaustu (dnes se v místech, kde jejich domy stály nebo ještě 

stojí, nachází Kameny zmizelých), nebo dvou rodin Čermákových, jejichž členové, Ing. 

Blahoslav Čermák a Dr. František Čermák byli popraveni za odbojovou činnost za 

druhé světové války. Dala by se ale nalézt i řada dalších příběhů vlastníků jednotlivých 

domů. 
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Př. 1: Satelitní snímek náměstí Míru v Židlochovicích. 
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Př. 2: Současná katastrální mapa náměstí Míru v Židlochovicích se zaznačenými popisnými čísly. Dům 

bez popisného čísla mezi domy č. p. 149 a 152 má č. p. 151. Mezi domy č. p. 22 a 24 se nachází dům č. p. 

23. 

 

 



86 

 

 
Př. 3: Náměstí na I. vojenském mapování. 
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Př. 4: Náměstí na indikační skici z roku 1825. Na jednotlivých objektech se nachází vždy po dvou 

číslech, číslo nacházející se za písmenem N je číslo popisné, samostatně stojící je parcelní číslo. 
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Př. 5: Náměstí Míru na indikační skici z roku 1875. Červené číslo na domě znamená číslo popisné, černé 

značí parcelní číslo. 
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Př. 6: Náměstí na III. vojenském mapování z let 1876-1878. 
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Př. 7: Současný stav radnice a objektů na náměstí (webová stránka). 
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