
Vrbasovo muzeum
Ždánice

pozoruhodné sbírky 
regionálního charakteru

Keramické oddělení muzea

Větrný mlýn – jeden z osmi 
pohyblivých modelů

Věžní hodinový stroj z kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 

ve Ždánicích z r. 1906

Pohyblivý model ždánické vesničky

Historie zámku
Renesanční zámek ve Ždánicích dal postavit Oldřich z Kounic koncem  
16. století v místě původní středověké tvrze patřící pánům ze Zástřizl.  
Po Bílé hoře se stal zámek majetkem Liechtensteinů
a úpravami v letech 1739, 1762 a 1789 došlo k rozsáhlejším ba-
rokním přestavbám. V 18. a 19. století sloužil zámek jako sídlo  
vrchnostenských úřadů.
Od r. 1850 byly v bývalých úředních místnostech umístěny také 
okresní soud a berní úřad. V r. 1878 se do zámku přestěhovala rodina 
podnikatele Eduarda Seidla (1854–1934), který měl již ve Ždánicích
od r. 1869 pronajaty statky a cukrovar od knížete
Jana II. Liechtensteina. V r. 1908 nechal Eduard Seidl pro svého syna 
Ervína (1881–1947) jako zásnubní dar vybudovat jižně od zámku 
vilu (zámeček), na které se projevil vliv secese i historismu. Po smrti 
rodičů se v r. 1935 rodina Ervína Seidla přestěhovala do zámku a Sei-
dlovu vilu pronajala rodině Ernsta Gideona Loudona (1886–1944). 
V r. 1945 byl majetek šlechty zkonfiskován. V letech 1945–1948  
v zámku sídlil místní národní výbor, od r. 1948–1949 byl využíván 
podnikem Elektrosvit a v 50. letech sloužil potřebám JZD. V r. 1961 
přešel zámek do správy ministerstva vnitra a v r. 1990 byl navrácen 
městu. Od r. 1992 je zámek v soukromých rukou.

Ždánický zámek na kresbě J. A. Delsenbacha z r. 1721

Rodina Seidlova před ždánickým zámkem r. 1892



Muzeum je otevřeno celoročně:
duben, květen, září, říjen
úterý - pátek 9:00 – 16:00
neděle, státní svátky  10:00 – 16:00
červen, červenec, srpen
úterý - pátek 9:00 – 16:00 
sobota, neděle, státní svátky  10:00 – 16:00
listopad–březen
úterý - pátek  9:00 – 16:00
Možnost komentované prohlídky, 
která trvá kolem 60 minut.
Bezbariérový přístup do všech expozic.

Kontakt:  Vrbasovo muzeum Ždánice
  Zámek 1, tel.: 725 920 846
  e-mail: muzeum@muzdanice.cz
více na  www.muzeumzdanice.cz, www.muzdanice.cz

Jakub Vrbas (1858–1952)
zakladatel muzea

Historie muzea:
Vrbasovo muzeum založil ždánic-
ký učitel a historik Jakub Vrbas.  
Od r. 1938 byla sbírka zpřístup- 
něna v jeho domě ve Ždánicích,  
od r. 1940 ve dvou místnostech  
bývalé radnice a od r. 1946 v zám-
ku, kde byla obohacena o cenné 
předměty ze zámku a zámecké 
Seidlovy vily. V současné době  
se expozice nachází v jedenácti 
místnostech přízemí ždánického 
zámku a obsahují 6000 předmětů.

Zámecká Seidlova vila postavena v letech 1907–1908. Projekt je dílem 
českého architekta Leopolda Bauera. Od roku 1939–1945 zde žili také 

potomci legendárního generála Gideona Ernsta Loudona (1717–1790).

Co u nás k vidění?
■ Pohyblivé modely vodních, větrných mlýnů a parních strojů, 
 středověké vesnice a věžních hodin;
■ původní vybavení zámeckých interiérů (z rodu Seidlů a Loudonů);
■ napoleonské oddělení, včetně památné Napoleonovy lípy z bitvy 
 u Slavkova (2. 12. 1805);
■ numismatická sbírka a sbírka bankovek;
■ cínové nádobí, habánská keramika (fajáns, majolika), soubory 
 keramiky a porcelánu;
■ nábytek vyřezávaný, intarzovaný (komody, sekretáře, příborníky, 
 truhlice, stoly, křesla, šperkovnice, lidový nábytek) a další umělecká díla;
■ etnografické oddělení (kraslice, kroje, sakrální předměty, dětské 
 hračky, cechy, nářadí řemeslníků);
■ archeologické oddělení (zuby, kel a obratel mamuta), soubory 
 nálezů z doby kamenné až po raný a vrcholný středověk;
■ trofeje zámeckého panstva;
■ mineralogická a entomologická sbírka, zkameněliny a schránky 
 mořských živočichů (lastury, mušle);
■ zámecká kaple – součástí expozice;
■ krátkodobé tematické výstavy.

ŽdánicePřední průčelí ždánického zámku

Původní mobiliář ždánického zámku 
a zámecké vily je součástí všech expozic


