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Ivančice na starých mapách
Dnes v době počítačů, satelitů 

a naváděcích systémů se může 
zdát, že zájem o mapy klesá. Stará 
kartografie byla nejen vědou, ale i 
uměním a staré mapy jsou často 
výtvarným dílem velkých kvalit. 
Jejich tržní hodnota neustále stou-
pá a získat originál je téměř zázrak. 
Připomeňme si  několik informací 
o středověkých mapách. 

Ivančice se jako důležité mo-
ravské město objevují kolem roku 
1442 mezi stovkou měst území 
dnešní republiky, uvedených 
v souřadnicových tabulkách ruko-
pisu Codex Latinus Monachansis 
14 583 v Mnichově. Souřadnice 
byly zřejmě odečítány z nějaké 
starší mapy, která byla sice dosti 
přesná, bohužel se nedochovala.

Poprvé jsou Ivančice uvedeny 
až na nejstarší mapě Moravy 
z roku 1569, jejímž autorem byl 
Pavel Fabricius. Jeho mapa je 
poměrně podrobná, má však řadu 
obsahových chyb. Ivančice jsou 
zde pojmenovány jako Eywant-
zitz a jsou umístěny k soutoku 
Oslavy s Jihlavou. Přehozeny 
jsou Hrubšice (na Oslavě) a 
Oslavany (na Jihlavě). Řeka Ro-
kytná je naznačena pouze k Mor. 
Krumlovu. Přesto byla tato mapa 
často kopírována a sloužila jako 
podklad pro jiné vydavatele. 

Nejvýznamnější mapa Moravy 
pochází od J. A. Komenského, 
jemuž patřil titul „Biskup Ivančic-
ký. Komenský mapu kreslil v ro-
ce 1622, kdy prochodil Moravu, 
nebo i v letech 1626-1627. První 
známé vydání je doloženo k r. 
1627. Proti mapě Fabriciově je 
Komenského mapa podrobnější. 
Poloha značky Ivančic je na Ko-
menského mapě také chybná: leží 
mezi soutokem Oslavy a Jihlavy. 
Podle charakteru značky mají 
Ivančice povahu městečka, ale 
nemluví se o hradbách. Ve skuteč-
nosti bylo město v té době zničeno 
(třicetiletá válka) a nová vrchnost, 
Lichtenštejnové zrušila všechny 
městské výsady, takže Ivančice 
byly vlastně vesnicí. Ivančice 
jsou označeny německým názvem 
Ewanczitz. V nejbližším okolí 
jsou Oslowany, Rossitz, Kaunitz a 
další. Řeka Rokytná je zakreslena 
poměrně správně, protože vodo-
pis je dokonalejší než u mapy 
Fabricia. V okolí Ivančic jsou 
vyznačeny četné vinice.

 Komenského mapa vycházela 
v různých edicích do roku 1778
a ze základních 13 mědirytin bylo 
pořízeno přes 105 vydání. Poloha 
Ivančic je na nich proměnlivá. 
Upřesnění polohy Ivančic je na 
mapě Zeilerově-Mariánově. Snad 
proto, že Martin Zeiler v letech 
1617-1618 v Ivančicích žil. 
V publikaci L. Šebela - J. Vaněk, 
Hromadný nález ze studny v are-
álu bývalého bratrského sboru 
v Ivančicích, (Ivančice 1985) je 
přesné překreslení plánu Ivančic 
z období českobratrského sboru.

Na třetí samostatné mapě Mo-
ravy, od rakouského kartografa 
Jiřího Matouše Vischera z r. 1692, 
jsou Ivančice (Ewanczitz) označe-
ny mapovou značkou pro městeč-
ko. Po skončení třicetileté války 
v r. 1648 se Ivančice jen těžko 
vzpamatovávaly po zničení města. 
Umístění města je proti dřívějším 
mapám přesnější. Zajímavé, že 
v blízkosti Ivančic se zde poprvé 
objevují i Němčice (Niemschitz), 
i když jsou chybně zakresleny. 
V okolí Ivančic jsou naznačeny 

vinice. Kromě sídel, jenž mají 
názvy Oslawan, Rossitz, Kaunitz, 
Prschtitz a Pralis, jsou zde uvede-
na i menší místa např Hrupschitz, 
Balanka, Rokitnik, a jiné. 

Ve fondu Státního archivu 
v Norimberku byl nalezen soubor 
map z let 1701-1710, ve kterém 
je také mapa Ivančic (Grund-
-Riss der Stat Eybentschitz i 
Mähren). Jde o kolorovaný náčrt 
s vyznačením hradeb, ulic i ná-
městí. Městem protéká mlýnský 
náhon, je zakreslen i městský 
potok. V legendě jsou vyznače-
ny a uvedeny významné stavby 
- farní kostel, kaple sv. Trojice, 
židovská synagoga. Za hradbami 
jsou nepojmenované ulice Hlin-
ky, Rybářská, Sbor, Krumlovská, 
Široká a Oslavanská.

Největší a nejpodrobnější 
mapou Moravy (137x94 cm, z r. 
1716) je dílo rakouského vojen-
ského kartografa Kryštofa Mülle-
ra. Mapa obsahuje na moravském 
území cca 3000 lokalit. Ivančice 
uvedené jako Eybentschitz mají 
půdorysnou, hradbami obehna-
nou signaturu, která odpovídá 
hrazenému městu. Půdorys ulic a 
náměstí, který tyto značky obsa-
hují, odpovídá s malými chybami 
skutečnosti.

Na východ od města je kopeč-
kovou metodou zakreslena polní 
trať Nové hory a je vyznačena 
(zatím nepopsána) kaple sv. Jaku-
ba. Také pásmo Rény je zřetelně 

zakresleno Chybné je ústí řeky 
Rokytné, které je zde posunuto 
tak, že se tato řeka vlévá do Jihla-
vy dříve než Oslava. Názvosloví 
je německé, takže čteme Oslo-
wan, Neudorf, Letkowitz, Hrub-
schitz, Piskopka, Bolanka, Ba-
tauchow, Nesliowitz, Böhmisch 
Branitz. Chybně jsou zakresleny 
Alexovice, a Budkovice jsou za-
kresleny výše proti toku Rokytné. 
Tato mapa sloužila jako podklad 
pro vydání dalších map např. 
byly vydány „speciální“ mapy 
jednotlivých krajů. Na společné 
mapě Znojemského a Jihlavského 
kraje je chybné umístění Alexo-
vic opraveno a na severním listu 
Brněnského kraje je kopec s kaplí 
sv. Jakuba popsán (Jakob).

Protižidovské nálady vedly v ro-
ce 1727 k vydání řady reskriptů 
císařem Karlem VI. a jeden z nich 
měl zjistit umístění židovských 
domů v obcích a vzdálenost těch-
to obydlí od katolických kostelů. 
Proto byly pořízeny plány měst a 
obcí. Protože v Ivančicích žili židé 
v ghettu, byl pořízen plán, který 
byl připojen k plánu Mor. Krum-
lova, který byl pořízen ze stejného 
důvodu. Židovské domy jsou 
označeny žlutě, křesťanské červe-
ně. Ve vysvětlivkách je uvedeno, 
že pod písmenem B je zakreslen 

bývalý křesťanský dům vymě-
něný za dům židovský, který je 
označen písmenem C (byl umístěn 
mimo židovskou obec a kupodivu 
žil v něm židovský rychtář, který 
se musel přestěhovat do ghetta). 
Židovská obec se rozkládala na 
kříži ulic Židovské (dnes Jana 
Schwarze), Ve Fortně a Rynkové 
(dnes Josefa Vávry). Podle plánu 
měla být židovská obec oddělena 
od křesťanské dvěma zdmi a to 
v Židovské ulici a v Rynkové 
ulici. Dřívější židovská brána na 
konci Rynkové ulice byla zazděna 
již v roce 1690 a průchod mimo 
hradby byl možný brankou. Není 
doloženo, že by se zeď na konci 
Židovské ulice skutečně stavěla. 

Mapa Moravy Kryštofa Müllera 
se stala předlohou nejen většiny 

map Moravy vydávaných v 18. 
století, ale i podkladem prvního 
rakouského vojenského, tzn. jo-
sefského mapování. K němu došlo 
na příkaz císařovny Marie Terezie 
v letech 1764-1785 a Morava byla 
mapována v letech 1764-1768. 
Millerova mapa byla zvětšena 
do měřítka 1:28800, rozdělena 
do 126 sekcí. Do nich zanášeli 
důstojníci pozorování terénu 
dalekohledem a zakreslováním 
polohopisu i výškopisu. K tomu 
byl připojen textový vojenský 
popis jednotlivých měst a obcí ve 
čtyřech svazcích. Výsledky tohoto 
rychlého mapování nebyly dobré, 
mapa proto zůstala v rukopise a 

prohlášena za tajnou. Ivančice 
jsou zakresleny při severním okra-
ji listu č. 89. Půdorys města uvnitř 
hradeb odpovídá dodnes existující 
základní situaci. Německý název 
Eibenschitz je doplněn českým 
ekvivalentem Wanczice.

V doprovodném textovém 
popisu jednotlivých lokalit jsou 
uvedeny údaje důležité pro vede-
ní vojenských operací a pro uby-
tovatele armády. Najdeme zde 
údaje o vzdálenosti jednotlivých 
míst, ubytovací možnosti, typ 
zastavění, zemědělské charakte-
ristiky, výrobu, počet tažného a 
jatečného dobytka, zdroje pitné 
vody, členění krajiny, brody přes 
řeky, rozsah záplav při jarním tání 
a další údaje o krajině.

Nezávisle na vojenském mapo-
vání bylo v Rakousku v roce 1817 
založeno mapování a měření kata-
strální, vedoucí ke zřízení nového 
daňového systému. Na Ivančicku 
byly všechny pozemky vyměřeny 
v roce 1825 a byla založena mapa 
tzv. stabilního katastru. Území 
Ivančic bylo rozděleno na dvě 
části - obec s předměstím osla-
vanským (10,315 km2) a s před-
městím kounickým (8,096 km2). 
Mapy byly postupně opravovány 
takže platnost na Moravě byla až 
od roku 1851. Mapa pro Ivančice 
má 11 listů, originál tzv. Císařský 
exemplář je barevně kolorován a 
má vysokou estetickou úroveň. 
Ulice nejsou popsány. Názvy 
polních tratí v okolí města zní 
Holupp, Schwarzefeld, Lahnen, 
Panzern, Gottesberg, Malovany 
Mleyn, Rheinberg, Walvy, Neu-
berg, Novi Hora. 

 U stabilního katastru zatím 
skončíme naše povídání o Ivan-
čicích na starých mapách. Pokud 
bude zájem, můžeme připravit 
pokračování.
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