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Měsíc listopad začíná svátkem 
Všech svatých a 2. listopad je 
v kalendáři označen jako Vzpo-
mínka na všechny zemřelé (lido-
vě Dusičky). Je třeba podotknout, 
že Dušičky bývají každoročně 
impulsem k tomu, aby národ 
vyrazil upravovat hroby svých 
blízkých. Rozhodně patří v na-
šich zemích právě uctění památ-
ky mrtvých - květinami na hrob, 
tichou vzpomínkou na ty, kteří již 
nejsou mezi námi, také setkáním 
s příbuznými a blízkými, kteří 
jsou od nás vzdáleni a jindy na 
setkání nenajdou čas.

Dle pověstí byl průvodcem 
duše zemřelých na poslední cestě 
přes řeku zapomnění pověstný 
převozník Charon, zatímco tělo 
do hrobu ukládal bezejmenný 
hrobník. Během historie byl 
způsob uložení nebožtíka různý. 
V 9. - 10. století byly hroby roz-
troušené po ploše tehdejších osad 
(soudě podle zjištěných hrobů 
v Pohansku u Břeclavi). Teprve 
s nástupem křesťanství byly za-
kládány hřbitovy kolem kostelů 
a kaplí, popřípadě v jejich blíz-
kosti, význačné osobnosti bývaly 
pohřbívány přímo v kostele. 

Jestliže se k roku 1221 připo-
míná Matěj, první farář v Ivan-
čicích (Mathias de Ywansiz), 
pak tento údaj dokládá i existenci 
kostela a je předpoklad, že v jeho 
sousedství byl také hřbitov, na 
kterém se pohřbívalo až do roku 
1560. Zřejmě postupně nestačil, 
zvláště po epidemiích, které byly 
ve středověku časté, a proto se 
zetlelé pozůstatky mrtvých vyko-
pávaly a ukládaly do krypty pod 
oltářem. Krypta byla otevřena 
v roce 1947 při opravě kostela
a cca 100 m3 kostí bylo pohřbe-
no na dnešním novém hřbitově. 
Význačné osobnosti pohřbené 
v kostele připomíná několik ná-
hrobních desek v kostele nebo 
uložených v kryptě. 

Pro Jednotu bratrskou v Ivanči-
cích vydal majitel krumlovského 
panství Jan z Lipé, jenž vlastnil 
také Ivančice, v roce 1576 privi-
legium, kterým potvrzuje bratřím 
již dříve vydané privilegium své-
ho děda, také Jana, a rozmnožuje 
je o další výsady. V privilegiu 
je obsaženo právo pohřbívat na 
obecním hřbitově, pokud si bratři 
nepořídili samostatný hřbitov. 

Další místo pro nový hřbitov 
bylo vymezeno u kaple Nejsvě-
tější Trojice, která byla postavena 
v roce 1560, (věž byla přistavena 
až v roce 1838). Hřbitov byl na 
tehdejší dobu rozsáhlý - 5 425 m2,
ale dodnes zbylo jen několik ná-
hrobních kamenů vsazených do 
zdiva kaple. Na hřbitově se po-
hřbívalo do roku 1837 a od roku 
1859 byl pronajat na zahradu. Od 
roku 1866 byl pozemek pronajat 
nově zřízené Hospodářské škole 
na botanickou zahradu a pěsto-
vání ovocných stromků. V červnu 
1921 se městská rada usnesla o 
odprodeji části pozemku na stav-
bu 11 rodinných domků. Jedná se 
o domy v ulicích Jana Fibicha, 
Hřbitovní a Jana Vrby. Zbývající 
plocha hřbitova byla upravena na 
park, ve kterém byl v roce 1923 
postaven pomník vojínům pad-
lých v 1. sv. válce. Při poslední 
úpravě pozemku byla zrušena 
cesta vedoucí šikmo kolem kaple 
ke Hřbitovní ulici, včetně řad oz-
dobných keřů.

Současný hřbitov je od roku 

1837 na úpatí Nových hor, při 
cestě ke kapli sv. Jakuba. Zajíma-
vý je zápis v „Protokolech“ obec. 
zastupitelstva 21. února 1895: 

„Stavitel Kočí upozorňuje, že 
katolické obyvatelstvo bydlící 
v židovské obci není do katolické 
obce ivančické přifařeno, pocho-
váváno jest na městském hřbitově. 
Navrhuje, aby židovská obec za-
jistila pro katolické obyvatelstvo 
zvláštní hřbitov a to do 31. pro-
since 1895. Jednomyslně schvále-
no“, (ale nebylo realizováno).

V roce 1910 se obecní zastu-
pitelstvo rozhodlo za 1.300 K
přikoupit pole sousedící se 
hřbitovem pro budoucí rozšíření 
hřbitova. V říjnu 1915 zemřel 
ivančický rodák ing. Karel La-
seker. Odkázal městu 1.000 K a 
doporučil, aby byl tento obnos 
použit k uhrazení dluhu za pole 
koupené k rozšíření hřbitova. 

Dne 30. prosince 1918 sděluje 
Dr. Fišer: „zdravotní odbor zjistil 
naprostý nedostatek místa ku po-
hřbívání mrtvých a žádá okamžitě 
hřbitov rozšířit“. 

Až v březnu 1936 projednává 
obecní zastupitelstvo rozšíření 
obecního hřbitova, stanovuje 
rozmístění hrobů, schodů apod. 
Roční úmrtnost byla v té době 
asi 100 zemřelých. Přesto až 5. 
března 1950 byla jako první po-
hřbena v nové části hřbitova Rů-
žena Zdražilová, třicetiletá choť 
učitele. Nová část hřbitova byla 

rozdělena na tři části. Kamenné 
stěny zajistily přijatelné výškové 
vyrovnání terénu, přičemž horní 
část hřbitova byla ponechána
pro ukládání uren a upravena
pro rozptyl popela. 

V osmdesátých letech minulého 
století byl na veřejném zastupitel-
stvu projednáván návrh na zajiště-
ní místa pro budoucí hřbitov. Jako 
nejvhodnější místo bylo doporu-
čeno místo v Alexovicích napravo 
od cesty v kaštanové aleji, kde 
se říká „Na Jankůvce“. Bohužel 
zůstalo u návrhu, další jednání ne-
proběhlo. O to víc je třeba se nad 
tímto problémem zamyslet a vzít 
si příklad od předků, kteří s před-
vídavostí zajistili plochu pro roz-
šíření hřbitova, který je využíván 
dodnes. Současná celková plocha 
hřbitova je 12 366 m2 

 V Letkovicích neměli vlastní 
hřbitov, obec byla po dlouhou 
dobu přifařena do Oslavan, 
takže zesnulí byli pohřbíváni na 
oslavanském hřbitově, později 
v Ivančicích. Na hranicích ka-
tastru u silnice k Oslavanům je 
„Kavalířův“ kříž. Vlevo odbočuje 
cesta a po cca 150 m bývala mez 
a rokle. Místo se jmenuje Tru-
bárna a právě zde bývali údajně 
pohřbívání sebevrazi. Němčice 

byly přifařeny do Ivančic a zde 
také pohřbívaly. 

V Řeznovicích se už po za-
ložení kostela sv. Petra a Pavla 
kolem roku 1160 kolem kostela 
pohřbívalo. Dokládá to nález hro-
bu z 12. století s deseti esovitými 
náušnicemi. Jestliže přeskočíme 
cca 100 roků existence kostela, 
pak musíme připomenout „ku-
mánský“ kámen se záhadným 
nápisem. Pražský orientalista P. 
Poucha, který nápis přeložil se 
domnívá, že se jedná o náhrobní 
kámen padlého - zemřelého ku-
mánského náčelníka. Charakter 
písma a poznatky z historie do-
kládají, že se jedná o rok 1253, 
kdy Kumáni bojovali v uherském 
vojsku při jeho vpádu na Moravu. 
Tento kámen a další jemu podob-
né viděl ve zdejší kostelní dlažbě 
již Bohuslav Balbín a ve svém 

díle z roku 1677 je označil za 
náhrobek Kumánů. Podle pověsti 
zemřel v roce 1310 komtur temp-
lářského řádu Ekko. Jeho náhro-
bek se nedochoval, ale Templáři 
měli ke kostelu vztah. U vchodu 
do zákristie je vřezaný kamenný 
kříž, jehož původ není jasný, ale 
někteří vědci se domnívají, že se 
jedná o kříž templářský. 

Mimo to se v řeznovickém 
kostele zachovalo několik rene-
sančních náhrobků, které stojí za 
to připomenout. Dva z nich jsou 
příslušníků kamenické rodiny 
Ridů (Riedů) z Hrubšic. Kámen 
Petra Rida (1575) s má ve štítě 
kamenické nástroje a značku. 
Jeho neprovdaná dcera Kateřina 

(1584) je zobrazena v reliéfu kle-
čící dívky. Další náhrobek patří 
Markétě Hadburkové ze Sobošic 
(1584), vdově po Jiřím Zárubském 
z Hoferšic a na Červené Lhotě. 
V kostele jsou ještě další náhrob-
ky ze 16. století. To vše dokazuje 
pohřbívání význačných osobností 
buď přímo v kostele nebo v jeho 
těsné blízkosti. V ohradní zdi jsou 
náhrobky manželů Bohunky a 
Jana Herultových, majitelů Bud-
kovic. Oba zemřeli v roce 1549.

V roce 1788 byl založen nový 
hřbitov. Rok založení hřbitova 
prozrazuje nápis na kříži upro-
střed hřbitova. Jestliže se označí 
velká písmena nápisu, která jsou 
současně římskými číslicemi, pak 
jejich součet je 1788. 

 Hřbitov je společný pro obce 
Řeznovice, Hrubšice a Biskoup-
ky. Do roku 1857 zde byli pohřbí-
vání zemřelí z Alexovic a před 
založením vlastních hřbitovů po-
hřbívaly zde Budkovice do roku 
1941 a Polánka do r. 1948. 

Po celá staletí byli zemřelí 
z Budkovic pochováváni na hřbi-
tově v Řeznovicích, obec vlastní 
hřbitov neměla. Rozloučení se 
zesnulým bylo u kapličky (v roce 
1938 byla zbořena, na jejím místě 
byla postavena zákristie kaple) a 
odtud následoval převoz po polní 
cestě do Řeznovic. Dne 15. led-
na 1936 se obecní zastupitelstvo 
v Budkovicích jednohlasně usnes-
lo na zřízení místního hřbitova za 
kaplí. Až v roce 1941 byla jako 
první na novém hřbitově pohřbena 
Terezie Jursová (1864 – 1941).

V Alexovicích, kde odbočuje 
cesta do Budkovic, je kamenný 
kříž z roku 1804. V blízkosti 
kříže býval hřbitov pro občany 
Alexovic. Když majitel textilky 
Skene začal vykupovat a scelovat 
pozemky, dal vykopat kosti a 
odvézt je na řeznovický hřbitov. 
Do roku 1857 byly Alexovice ve 
farnosti řeznovické, v uvedeném 
roce byly převedeny do farnosti 
ivančické a začalo se pohřbívat 
v Ivančicích.                Jiří Široký

Použité prameny: • Pamětní 
knihy Ivančic, Alexovic, Němčic, 
Řeznovic a Budkovic uložené 
v SOkA Rajhrad • Protokoly obec.
zastupitelstva uvedených obcí 
uložené v SOkA Rajhrad

Ivančické hřbitovy

Náhrobek s benátským lvem zajímá hlavně přespolní návštěvníky hřbitova

Společný hrob ivančických kněží

Obec Vedrovice pořádá
v pátek 14.11.2OO8 v l8.00 hodin
v sále kulturního domu Vedrovice 

Nejstarší evropští zemědělci
a horníci z okolí Vedrovic 

archeologická beseda
s doc. dr. Martinem Olivou, dr. Alenou 
Humpolovou a dr. Ivanou Jarošovou. 


