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 Neodmyslitelnou částí Pa-
lackého náměstí v Ivančicích je 
kašna. Bývala zdrojem pitné vody 
pro obyvatele náměstí a nejbližší-
ho okolí před vybudováním měst-
ského vodovodu. Protože žádné 
středověké město nemohlo být 
zásobováno jen vodou ze zdrojů 
mimo hradby, byly snad v kaž-
dém domě vyhloubené studny, 
zvláště pak ve stavení s větším 
hospodářstvím. Další studny pro 
veřejnost bývaly v ulicích.

Z archivních záznamů jsou 
informace, že „k roku 1603 byla 
postavena nová kamenná studna 
uprostřed Široké ulice“. Stavbu 
kašny lze datovat do roku 1609, 
kdy Jiří Macháček odkázal 10 
zlatých na výstavbu kašny na ná-
městí, kterou zásoboval středově-
ký vodovod. Ten měl začátek pod 
židovským hřbitovem. Potřebný 
pramen je dodnes vidět. Jestliže 
se postavíme čelem k bráně ži-
dovského hřbitova, pak po pravé 
straně je vidět, že do potoka vyté-
ká silný pramen. Mimochodem je 
to dnes jediný pramen, který zá-
sobuje Mřenkový potok. V roce 
1853 byl vodovod nově položen 
v délce 470 sáhů (necelých 900 
metrů) z litinových rour. Tento 
vodovod přiváděl vodu i do kašny 
v židovské obci. 

Kupodivu je ještě jedna infor-
mace, která uvádí, že „po více jak 
padesáti letech, roku 1657 byla 
zrušena kašna na Horních Hlin-
kách“. Odkud dostávala vodu a 
proč byla zrušena? Horní Hlinky 
bývaly nejvýše položenou ulicí 
a vždy trpěly nedostatkem vody. 
Otázkou také je, v jakém rozsahu 
Hlinky existovaly v období po 
třicetileté válce. Pokládejme tuto 
informaci za neověřenou.

Z roku 1763 je zápis obecního 
účetního o restaurování poškozené 
kašny na Velkém náměstí v hodno-
tě 130 zlatých a 12 krejcarů. K této 
opravě byl vypracován rozpočet, 
bohužel dochovaly se jen kusé 
údaje o vydáních. Kamenickému 
mistru Simonu Schultzovi bylo 
„za kontrakt a rozmanité práce“ 
vyplaceno 93 zlatých a 55 krej-
carů. Zpráva sice neuvádí vznik
a osazení sochy světce, ale rozsah 
prací a dovoz nového kamene 
může souviset se vznikem sochy 
sv. Floriána. Rovněž skutečnost, 
že v tomto roce požár pohltil větši-
nu města i s kostelem, mohla vést 
k postavení sochy světce, který je 
ochráncem proti ohni.

Zodpovědnost za vodovod 
stanovila smlouva z 1. 1. 1765: 
„Mezi ctěným a opatrným ma-
gistrátem knížecího Emanueli 
- Lichtenštejnského města Ivančic 
a ctěnou zdejší židovskou obcí 
byla uzavřena dobrovolně a 
v dobré vůli smlouva o veřejném 
vodovodu.“

Smlouva obsahuje povinnosti 
o údržbě, výměně rour tehdy 
dřevěných, obdělávání pozemku 
nad vodovodem i umístění vodo-
vodu v  potřebné hloubce, využití 
poplatků pro údržbu apod.

Další informace připomíná vy-
řešení sporu, který týká vodovo-
du jen nepřímo. Dne 24. 8. 1810 
upozorňuje krajský hejtman, že 
ve sporném pozemku mezi zdí 
židovského hřbitova a potokem 
je uložen městský vodovod po-
třebný jak pro město, tak i pro 
židovskou obec.

Další oprava kašny byla pro-
vedena v roce 1847. Dochoval 

se kolorovaný plán, z něhož lze 
identifikovat stavební zásah do 
podloží kašny, které muselo být 
nově zpevněno. O tři roky později 
(4. září 1850) jednala obecní rada 
města Ivančic o nutnosti opravy 
městské kašny, neboť byla tehdy 
poškozena na více stranách, dle 
protokolu „poškozovala vzhled 
celého náměstí“. Opravu provedl 
Simon Goldmann za 29 zlatých.

Došlo také k prohloubení dna 
nádrže a osazení menších kamen-
ných bloků pod starší okraje ná-
drže. Prohloubení mohlo souviset 
s častými požáry a potřebou větší 
zásoby vody k hašení. K opravené 
kašně byl zhotoven zimní dřevěný 
„stan“, který kryl nádrž (vyjma 
sochu), aby nedocházelo k zamr-
zání a znečištění vody. Zateplení 
kašny je vidět na obrázku Jana 
Sovy, který je uložen v muzeu.

 Přeskočíme 100 roků. Ve zprá-
vě konzervátora Památkového 
úřadu v Brně (1. října 1943) se 
uvádí: „Barokní socha sv. Floriá-
na, která stála na soklu uprostřed 
kašny na hlavním náměstí v Ivan-
čicích a které neznámý pachatel 
srazil před dvěma léty hlavu, byla 
23. září 1943 opět postavena na 
své místo. Poněvadž místní so-
chař Václav Fišer odmítl sochu 
opravit, ujal se této práce Fran-
tišek Machatý, absolvent odborné 
školy kamenické v Saubsdorfu, 
pracující v dílně svého otce Fran-
tiška Machatého.“ 

Alespoň zkráceně uvedeme po-
pis dřívější kašny a hlavně sochy 
sv. Floriána. Nádrž kašny byla o 
půdorysu pravidelného šestihra-
nu, sestavena z kamenných bloků 
spojených kovovými sponami. 
Uprostřed nádrže stál kamenný 
čtyřboký hranolovitý sloupek, 
na jehož horní části je umístěna 
socha sv. Floriána. Socha zpo-
dobňuje světce v oděvu římského 
vojáka s praporcem a vědrem, 
hasícího hořící dům, stojícího 
s levou nohou lehce vykročenou, 
tělo je šroubovitě stočené doleva, 
hlava mírně zakloněna a zvrácena 
k pravému rameni. Levá paže 
svírá svinutý praporec s kovovým 
zlaceným hrotem, v pravé ruce, 
natažené před tělem k levému 
boku, drží světec vědro, z něhož 
lije vodu na hořící dům při své 

levé noze. V polovině 60. let 
20. století došlo k otočení sochy
o 180 stupňů obličejem k radnici.

V roce 1989 plánoval MNV 
v Ivančicích opravu kašny na ná-
městí, ale až v roce 2004 byla kaš-
na kompletně zrekonstruována.

Restaurátorský průzkum zjistil 
havarijní stav kamene nádrže. 
Boky nádrže byly silně narušeny, 
popraskány, chyběly rozsáhlé 
plochy kamene, které byly v mi-
nulosti nahrazovány cihlami a 
spojovány železnou armaturou. 
Celý povrch horniny byl v minu-
losti pravidelně ošetřován nátěry 
odpuzujícími vodu. Všechny ko-
vové části byly zkorodovány.

Socha sv. Floriána je zhoto-
vena z jemnozrného pískovce. 
Kámen je celoplošně narušený a 
dochází ke ztrátě modelace. Při 
opravě v roce 1943 byla hlava 

světce nově modelována. S touto 
opravou souvisí i nová modelace 
domečku, vrcholu praporce a bot 
světce. Při srovnání těchto doplň-
ků zhotovených ze světle šedého 
betonu se starší dokumentací je 
zřejmé, že se jejich autor nedržel 
původní předlohy. Hlava je vůči 
tělu neproporční a je jinak posa-
zená. Oproti originálu je zjedno-
dušená modelace vlasů i přilby 
a změněny rysy obličeje. Pod 
těmito doplňky je originál velmi 
narušený a rozpadá se.

Po zjištěném havarijním 
stavu byl vypracován návrh na 
restaurování kašny: demontáž 
celého tělesa kašny včetně dna, 
zhotovení nové základové desky 
a vyzvednutí opravené kašny do 
takové úrovně, aby výška vrcho-
lu nádrže od dlažby odpovídala 

historické dokumentaci; očištění 
originálních prvků nádrže od be-
tonové vrstvy, provedení konzer-
vačního zásahu a jejich uložení 
na vhodném místě. Nová kopie 
bude přísně odpovídat originálu. 

Z uvažovaných materiálů lze 
volit ze dvou variant, a to nádrž 
z přírodního kamene (božanov-
ský pískovec) nebo výdusek 
z umělého kamene (hydraulická 
pojiva s plnivem, které se bude 
co nejvíce přibližovat struktuře 
originálu, barevnost bude kori-
gována minerálními pigmenty).
U sochy světce, která je vážně na-
rušena, proběhne nejprve odstra-
nění druhotných doplňků  mode-
lace (hlava, vrchol praporce, část 
domečku a boty). Po vyčištění 
bude vypracována forma pro vý-
dusek z umělého kamene. Tento 
návrh byl realizován. Jednotlivé 
bloky tělesa kašny byly spojeny 
na pero a drážku, pevnost spojení 
zajišťují kovové svorky zalité 
olovem, spoje byly utěsněny vo-
dovzdorným tmelem.

Musíme ještě připomenout, že 
voda neodtéká volně přepadem, 
jak tomu bylo za dřívějšího pro-
vozu, nýbrž cirkuluje pomocí 
čerpadla. Pod kašnou je nádrž 
na vodu, odpadní potrubí do ka-
nalizace a přívodní pro čerstvou 
vodu. Nepočítá se se zimním pro-
vozem kašny. Kašna není určena 
pro odběr pitné vody, má význam 
pouze dekorační.

Bývalá kašna byla po zvýšení 
dlažby náměstí „utopena“ asi o 
půl metru. Nová kašna tento ne-
dostatek odstranila. Těleso kašny 
má renesanční charakter, soška 
sv, Floriána je barokní. Kolauda-
ce kašny byla 30. 11. 2004

Kašna se sochou sv. Floriána 
je zařazena v seznamu kulturních 
památek pro číslem 0751. Doklá-
dá historický vývoj ivančického 
náměstí. Bez kašny a morového 
sloupu si nedovedeme představit 
vzhled náměstí. Jen si přejme, 
aby současná kašna vydržela co 
nejdéle a další generace mohly 
obdivovat její krásu.

Ještě jednu kašnu musíme při-
pomenout. Po celá staletí zdobila 
ivančickou židovskou obec osmi-
boká kašna. S pozdější přístavbou 
empírové vázy tvořila jedno z vý-
znamných center židovské obce. 
S požehnáním úřadů byla tato 
kašna v roce 1968 zničena. Její 
zbytky byly uloženy v lapidáriu 
muzea, loni byly převezeny do 
Oslavan. Pochybuji, že by se 
někdy obnovila.

 Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ivančic-
ký zpravodaje č. 12/85 a 12/2004
• Údaje různých fondů SOkA 
Rajhrad

Prosíme čtenáře o sdělení, ve 
kterých obcích je socha sv. Flo-
riána. Děkujeme.

Ivančické kašny

Socha sv. Floriána na staré kašně                      Foto: Vladimír Voborný

Kašna v židovské obci


