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LOVY U LESNÍHO ZÁVODU ŽIDLOCHOVICE

Myslivost na Židlochovicku má staletou tradici. Počátky je-
jího rozvoje sahají k začátku 18. století, nejstarší písemné
zmínky pocházejí z poloviny 16. století. Na tuto dlouholetou
tradici dnes navazuje Lesní závod Židlochovice.
Honitby Lesního závodu Židlochovice se nachází na jihový-
chodě Moravy při státní hranici s Rakouskem a Slovenskem.
Sídlo LZ je v městečku Židlochovice, které leží 20 km jižně
od Brna.

Drobná zvěř
Tradičním druhem lovu, který je spjat s Židlochovicemi, jsou
lovy bažantů v historických bažantnicích. V deseti různých
bažantnicích nabízíme možnost lovu bažantů s denními vý-
řady od pěti set kusů. V době podzimních a zimních honů se
loví pouze vyspělí a dobře létající bažanti, kteří byli do volné
přírody včas vypuštěni již v letních měsících. Bažanti se loví
formou naháněk a průběh vlastního lovu má svá pravidla
s cílem zachování starých mysliveckých tradic. 

Spárkatá zvěř
Hlavním druhem spárkaté zvěře je zvěř jelení, vedle které je
chována zvěř dančí, mufloní a černá. Každoročně jsou loveny
kusy s výbornými bodovými hodnotami trofejí (jelen 210,
daněk 190, muflon 225 bodů CIC).
Hlavními honitbami jsou „Moravský Krumlov“(2410 ha)
u města Moravský Krumlov, „Bulhary“ (1164 ha) a „Klent-
nice“ (485 ha) v blízkosti Mikulova a největší „Soutok“ (4232
ha) nedaleko Břeclavi. Tyto honitby jsou tvořeny především
listnatými lesy s převahou dubu, jasanu, habru ale i dalšími

dřevinami. Honitba Soutok se nachází v oblasti lužního lesa
řeky Moravy a Dyje, další tři honitby jsou položeny v pahor-
katinách s nadmořskou výškou 200–400 m n.m.
V jednotlivých oborách se nachází tyto druhy zvěře: Bulhary
– jelení, dančí, černá, Klentnice – dančí, mufloní, Moravský
Krumlov – jelení, mufloní, černá, Soutok – jelení, dančí,
černá.

Nejběžnějším způsobem lovu trofejové zvěře v době říje je
čekaná na posedu a šoulačka, mimo období říje se přede-
vším šoulá. Při lovu jsou hosté doprovázeni profesionálními
loveckými průvodci.

Jako součást lovu bažantů nabízíme možnost ubytování
na zámku ve stylově zařízených pokojích včetně využití
vyhlášené zámecké kuchyně.

Přímo v honitbách je nabízíme hostům ubytování v lovec-
kých chatách s dobrým vybavením (elektrický proud, WC,
sprcha s teplou vodou, kuchyňka a společenská místnost
s krbem nebo krbovými kamny) i s možností stravování.
Pro honitbu Bulhary a Klentnice slouží chata Bulhary, na
Soutoku je chata Dúbravka a v Moravském Krumlově
chata Ivančice. Další možností je ubytování ve stylovém
prostředí zámku Židlochovice.



STÁTNÍ ZÁMEK ŽIDLOCHOVICE patří k nejzachovalejším lo-
veckým zámkům Evropy a společně s historickými bažant-
nicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký
komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto
území.
V současné době poskytuje zámek Židlochovice komfortní
ubytování v 26 pokojích s celkovou kapacitou 46 lůžek. Jed-
nolůžkové a dvoulůžkové pokoje doplňuje 7 apartmá urče-
ných pro nejnáročnější klientelu. 
Pro příjemný pobyt hostů je připravena lovecká jídelna, rů-
žový salónek a hlavní společenský sál, které doplňují zá-
mecká obrazárna a expozice současných významných
trofejí zvěře. 

Historie zámku začíná ve 14. století zmínkami o vodní tvrzi,
vybudované na jantarové stezce, spojující Středomoří s balt-
ským pobřežím. Do honosnější podoby byla tvrz postupně
přestavována středověkými majiteli, z nichž mezi nejvý-
znamnější patřily rody Pernštejnů, Žerotínů a Valdštejnů.
Zásadní přestavbu zámku do barokního stylu provedl v le-
tech 1720–1729 hrabě Sinzendorf, který také výrazně ovlivnil
rozvoj myslivosti na židlochovickém panství. Také za doby
panování rodu Ditrichštejnů a Habsburků byla myslivosti
věnována velká pozornost a židlochovický zámek sloužil lo-

veckým hostům nejen k lovu, ale také ke
společenským a politickým setkáním.
Dochovanou podobu loveckého zámku vý-
razně ovlivnil arcivévoda Albrecht, který
nechal provést poslední významné sta-
vební úpravy zámku (přestavba sálu obra-
zárny, nové schodiště, zarovnání nádvorní
fasády). Poslední soukromý majitel zámku
arcivévoda Fridrich vlastnil zámek v letech
1895–1918. V této době byly v Židlochovi-
cích organizovány velkolepé hony na
drobnou zvěř a do interiéru zámku dová-
žel arcivévoda a jeho rodina trofeje zvěře,
ulovené v honitbách na území celého Ra-
kouska-Uherska.
Od roku 1918 patří zámek Židlochovice do
majetku českého státu.
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Vedle ubytovacích a stravovacích služeb nabízí zámek
 Židlochovice především moderní konferenční centrum
s kapacitou 90 osob, dále pak individuální trezory pro
hosty, střežené parkoviště a řadu dalších služeb.


