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Naučná stezka „Masaryk a Hustopeče“

propojuje ta místa v Hustopečích,

která mají osobní a rodinný vztah

k zakladateli novodobé

československé státnosti.

Masaryk třináctiletý.

Masar yk
Hustopeče



„Těší mě, že mne pokládáte za svého… Moje 
matka se zde narodila a jí děkuji snad za nejdů-
ležitější popudy k mému pozdějšímu mravnímu ži-
votu. Já sám mám zajisté mnoho osobních vztahů 
k Hustopeči… Stará hustopečská reálka poskytla 
mně první začátek vyššího školního vzdělání. 
Ale já jsem v Hustopeči učinil též důležité životní 
zkušenosti. Především naučil jsem si vážit práce 
u svého strýce, u kterého jsem prožil dva roky. 
Dále učinil jsem zde první pozorování o míšení 
národností…“
Z Masarykova projevu při návštěvě Hustopečí
19. června 1924.

První zastávkou je vstup do historického centra města, kde se 19. června 1924 
uskutečnilo triumfální přijetí prezidenta Masaryka v Hustopečích

Po objížďce náměstí, při níž prezi-
denta doprovázel průvod legionářů, 
vystoupil Masaryk na volné pro-
stranství před radnicí.
Pak Masaryka uvítal tehdejší staros-
ta Hustopečí, JUDr. Gustav Gregor. 
Masarykův projev v Hustopečích měl 
charakter osobního vyznání městu. 
Část projevu je dnes zachycena na 
pamětní desce (autor MgA. David 
Hönig) ve vstupu do radnice (Dukel-
ské nám. 2/2).
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Terezie Masaryková, rozená Kropáčková (4. 8. 1813 Hustopeče – 22. 4. 1887) 
se narodila v domě č. 293/17, který se nacházel na rozhraní ulic Brněnské a 
Jiráskovy. Terezie pocháze-
la z dobře situované rodiny, 
její otec Josef byl řezníkem 
a hostinským. Terezie měla 
tři syny: Tomáše (narozen 
1850 v  Hodoníně), Mar-
tina (1852 Mutěnice) a 
Ludvíka (1854 Hodonín).

Škola

Masarykova matka

Bývalá piaristická reálka (dnes SOŠ a SOU Hustopeče, Masary-
kovo nám. 1). V parku před školou se nachází památník TGM.
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Otec Josef (25. 2. 1823 Kopčany – 25. 9. 1907 Hustopeče) pocházel ze 
slovenských Kopčan. Většinu života pracoval jako kočí (z toho v letech 
1843-1866 na císařském velkostatku v Hodoníně). V roce 1884 se man-
želé Masarykovi vrátili do Hustopečí, kde bydleli s nejmladším synem 
Ludvíkem, který zde provozoval tiskárnu. Tomáš rodiče pravidelně 
navštěvoval a při jednom, ze svých 
pobytů zde napsal své stěžejní filo-
zofické dílo „Konkrétní logiku“, která 
vyšla roku 1885 v Praze.
Po smrti Terezie využil Josef nabíd-
ky manželů Dvořáčkových a kolem 
roku 1892 se k nim přestěhoval.

Dům Masarykova strýce

V  ulici Dobrovského (kdysi 
ulice Zámečnická) se nachází 
dům č. 7. Zde pobýval TGM 
během svého studia na Hus-
topečské reálce. Na domě se 
nachází i pamětní deska.

Masarykův otec 
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Na městském hřbitově našlo poslední odpočinek mnoho předků a 
příbuzných TGM, dokonce i jeho rodiče Terezie a Josef. V září 1937 
byla z hrobu rodičů vyzvednuta symbolická prsť hlíny, která pak byla 
uložena do Masarykova hrobu v Lánech.

Masarykův bratr Ludvík

Hustopečský městský hřbitov

Bratr Ludvík (13. 8. 1854 Hodonín – 
15. 2. 1914 Terst) vlastnil na tehdejším 
Dlouhém řádku č. 243 byt a tiskárnu 
(dnes Herbenova ulice). Kromě regio-
nálních novin zde po bojkotu Tomáše 
Masaryka v Praze v roce 1886 vycházel 
i proslulý kritický časopis Athenaeum, 
v němž vycházely teze o nepravosti ru-
kopisů (královedvorského a zelenohor-
ského).

Budova bývalé Ludvíkovy tiskárny na pohlednici z 20. let 20. století.
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Plán hřbitova s trasou k hrobu rodičů T. G. Masaryka
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Plánek trasy „Masaryk a Hustopeče“
i

plán triumfální památník matka dům  otec bratr hřbitov 
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mě s t o
HUSTOPEČE

Turistické informační centrum
Hustopeče

Dukelské nám. 42/15
693 01 Hustopeče

tel.  +420 530 351 418/419
tic@hustopece.cz

www.hustopece.cz

Po doznění státní hymny, přistoupila k prezidentovi Marie Hýbnerová ze Staroviček       
a podala mu na uvítanou pecen domácího chleba a sůl. Prezident s úsměvem přijal 
symbol pohostinství, a poté se obrátil k zástupcům úřadů, kteří ho zde očekávali. 


