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Každý, kdo přichází na Palacké-
ho náměstí v Ivančicích, nemůže 
přehlédnout Mariánský (morový) 
sloup zdobený sochami svatých. 
Traduje se, že sloup postavily na 
poděkování za odvrácení moru 
v 15. stol. zbylé dvě rodiny (Lud-
lova a Litomyšlská), které přežily 
mor. Bohužel neexistují žádné 
doklady o této informaci.

V Ivančicích a v mnoha mís-
tech byly až v druhé půli sedm-
náctého a osmnáctého století 
stavěny morové, (mariánské nebo 
trojiční) sloupy. V jednodušších 
případech šlo o sochu modlící se 
Panny Marie nebo Madony s dítě-
tem. Často vznikalo celé sousoší 
s anděly a světci, na vrcholu pak 
s Nejsvětější Trojicí nebo s Ma-
donou s dítětem. První mariánský 
sloup byl postaven v Praze na Sta-
roměstském náměstí v roce 1650 
na poděkování za odvrácení švéd-
ského vpádu. Tyto sloupy se kro-
mě kostelů s věžemi a vyzváně-
ním zvonů staly jakousi duchovní 
osou města, která pozvedala oči i 
mysl nad pozemské strasti, kte-
rých nebyla žádná doba ušetřena. 
K těm nejhorším patřily po dlouhá 
století požáry a mor, proti kterým 
byli lidé bezmocní a jen víra v so-
lidaritu andělů a světců s jejich 
trápením a důvěra v jejich přímlu-
vou u Boha je posilovala.

Ivančický morový sloup s vý-
zdobou Štěpána Pagana byl ná-
kladem města postaven v letech 
1721-1726. Je členitý, má tři 
stupně oddělené římsami a zužuje 
se do jehlanu, na jehož vrcholu 
je Madona s dítětem. Madona 
stojí na půlměsíci a na hadovi 
(symbolech proměnlivosti a zla) 
a má v náruči dítě Ježíše, který 
se svým křížem probodává chřtán 
hada. Maria má rozpuštěné vlasy 
a nad hlavou svatozář z dvanácti 
hvězd na znamení svého osla-
vení. Soucitně hledí dolů. Dítě 
Ježíš, z jehož hlavičky vychází 
svatozář, věnuje se soustředěně 
svému poslání: ničit zlo.

Na čestném místě sloupu, 
na lícní straně pod Madonou je 
zemský český patron kněz Jan 
Nepomucký. V kněžském oble-
čení, s knihou v levé ruce, s pro-

sebným gestem hledí vzhůru, nad 
hlavou má svatozář s pěti hvěz-
dami. Byl koncem 14. století pro 
svou věrnost kněžským povin-
nostem (poslušnost k církvi, há-
jení zpovědního tajemství) krutě 
mučen v Praze za účasti krále 
Václava IV. a pak vhozen do Vl-
tavy, kde jeho mrtvé tělo údajně 
označilo pět hvězd. Svatý Jan Ne-
pomucký u řek na mostech u nás 
chrání vody a připomíná, že člo-
věk má být nezištně věrný svému 
povolání a třeba až na smrt.

Na rubové straně proti sv. Janu 
Nepomuckému je sv. Florián, 
ochránce před požáry, patron hasi-
čů. Je vyobrazen jako římský vo-
ják, důstojník, ve vojenské zbroji, 
s praporem v ruce, což odpovídá 
jeho postavení v životě. Také on 
hledí prosebně vzhůru. V pravé 
ruce drží putýnku s vodou, kterou 
hasí hořící dům u svých nohou. 
Můžeme porovnat s další soškou, 
která je na blízké kašně.

Za císaře Diokleciána, který 
krutě pronásledoval křesťany
(po roce 300 po Kristu), sloužil 
v římské provincii Norikum
(v dnešním Rakousku) a netajil 
se svou křesťanskou vírou. Od 
vladaře Aquilina byl po marném 
přesvědčování, výhružkách a mu-
čení odsouzen pro svou víru 
k smrti a s kamenem na krku vho-
zen do řeky Emže. Voda uhasila 
žár jeho muk a tak se stal schop-
ným, stejně jako Jan Nepomucký, 
připomínat zázračnou moc vody, 
zvláště při požárech.

Obě sochy tj. sv. Jan Nepomuc-
ký a sv. Florián se často objevují 
ve městech a vesnicích. Uvítáme, 
jestliže čtenáři oznámí redakci, 
kde všude jsou sochy umístěny. 
Děkujeme.

Na druhém patře stojí vlevo sv. 
Barbora a vpravo sv. Šebestián. 
Oba žili v době pronásledování 
prvních křesťanů. Panna Barbora, 
pocházejíc z patricijské rodiny, 
přijala tajně křest a uctívala svatý 
kříž a víru v Krista. Když to zjis-
til její otec, přemlouval ji, trápil 
hladem a domácím vězením,
aby se své víry zřekla. Po mar-
ném úsilí ji sám dal soudu,
a když ji zmučili, sám ji uťal hla-
vu. Palmová ratolest v její pravé 
ruce je znamením jejího vítězství 
nad mukami a kalich v levé ruce 
její úcty k eucharistii (eucharistie 
- podle víry křesťanů v podobě 
chleba a vína živý Kristus).
U levé nohy má věž. Otec se
o ni tolik bál, že ji zavřel do pevné 
věže. Když se jí podařilo uprch-
nout, podle legendy se otevřela 
zem a ukryla ji před pronásledo-
vateli. Proto se stala patronem 
horníků. Vším pronásledováním 
a mučením, které prožila, měla 

Barbora čas připravit se na svou 
smrt. Proto je také ochránkyní 
před náhlou smrtí.

Naproti sochy sv. Barbory 
stojí sv. Šebestián. Žil v Římě 
za císaře Diokleciána a v době 
nejhoršího pronásledování se 
stal křesťanem. Jako důstojník 
císařské gardy se dostal k císaři 
jako tajemník a snažil se zmírnit 
zuřivost císaře vůči křesťanům. 
V pohanské říši bylo křesťanství 
chápáno jako rozvratný živel. 
Šebestián neuspěl v dobré snaze 

a přesto, že byl důstojník, byl od-
souzen k trestu smrti. Přivázali ho 
ke stromu a vojáci do něho stříleli 
jako do živého terče. Když se jim 
zdálo, že je mrtev, odešli. Přesto 
přežil a když se uzdravil, šel 
znovu k císaři, doufal, že zmírní 
jeho postoj vůči křesťanům. Ale 
císař, zuřivostí celý bez sebe, dal 
Šebestiána ubít k smrti. Tak se i 
tento přímluvce za křesťany stal 
ochráncem a pomocníkem pro 
všechen křesťanský lid.

V prvním patře stojí dva svědci: 
sv. Rochus ze středověku (13.-14. 
století) a sv. Karel Boromejský 
(16. stol.). Oba jsou zvláštními 
ochránci proti moru, se kterým 
měli oba osobní zkušenost.

Svatý Rochus byl původem 
ze šlechtické rodiny. Po smrti 
svých rodičů rozdal dědictví ve 
prospěch chudých a nemocných 
a vydal se na pouť do Itálie, kam 
přišel v době morových epidemií. 
V době, kdy lidé prchali před mo-
rem z měst, přihlásil se Rochus 
v nejbližším špitále jako pomoc-
ník a ošetřovatel nemocných. 
Když epidemie v jednom městě 
přestala, pomáhal v dalším měs-
tě, až po třech letech dorazil do 
Říma. Nakonec sám onemocněl 
morem. Aby nebyl nikomu na 
obtíž, odešel do lesa do opuštěné 
chatrče, aby tam očekával smrt. 
Našel ho psík z blízkého statku, 
chodil za ním a nosil mu v tlamě 
chléb. Tak se pomalu uzdravoval. 
Po uzdravení se vrátil do rodného 
města, ale tam ho nikdo nepoznal 
a dokonce ho zavřeli jako nebez-
pečného tuláka do vězení. Když 
vysílen umíral, poprosil o kněze 
a tomu prozradil, kdo je. Až po 
smrti se mu dostalo velké úcty
a po staletích je uváděn jako je-
den z nejvýznamnějších ochránců 
proti moru.

Socha představuje prostého 
poutníka v obnošených šatech 
a škorních, s čutorou u pasu, 
s poutnickou holí v ruce a s pout-
nickým kloboukem na zádech.
U nohou je pes s chlebem v tlamě, 
který se na něho odevzdaně dívá. 
Sv. Rochus může být i pro nás 
ochráncem při putování (třeba
i čtyřech kolech) a připomínkou, 
abychom nezavírali oči, jestliže 
jiní potřebují pomoc.

Poslední sochou na morovém 

sloupu je sv. Karel Boromejský. 
Stojí v kardinálském šatě a s kar-
dinálským klouboukem. V pravé 
ruce drží kříž s ukřižovaným 
Kristem, v levé ruce dvojitý kříž 
jako svou poutnickou hůl. Stejně 
jako Rochus pocházel ze šlech-
tické rodiny a již ve 22 letech se 
stal milánským arcibiskupem a 
kardinálem a také jako on, rozdal 
část svého majetku na charitativní 
účely. Když v roce 1576 vypukl 
v Miláně mor, zřídil v arcibiskup-
ském paláci nemocnici pro něko-
lik set nemocných. Obcházel ne-
mocnice a zařizoval pro nemocné 
léky a obvazy, žehnal umírajícím 
a pomáhal vynášet mrtvé. Jen zá-
zrakem mor přežil. V charitativní 
činnosti pokračoval až do své 
smrti. Díky své statečné solidaritě 
s nemocnými je po staletí uctíván 
jako ochránce proti moru.

Ve střední části podstavce 
sloupu bývala deska s latinským 
nápisem, u kterého byla zvýraz-
něna některá písmena, která jsou 
současně římskými číslicemi.

Pokud by někdo chtěl z těchto 
písmen určit letopočty, je to snad-
né. Pro ty ostatní prozradíme, že 
v horních čtyřech řádcích je ukryt 
letopočet 1721, v dolních dvou 
řádcích letopočet 1726. Překlad 
textu zní: K poctě Matce Boží a 
k oslavě svatých Jana Nep., Flori-
ána, Háty, Karla Borom. dalo naše 
město. Jejich ochranou od zhouby 
(zkázy) ohně býti osvobozeni ve 
věrné oddanosti prosí (žádá).

Mariánský sloup je uveden
v seznamu nemovitých kulturních 
památek - registrační číslo 0749. Je 
dominantou „dolní“ části ivančic-
kého náměstí. V minulých letech 
byl sloup nákladně opraven, při-
čemž většina soch, které byla po-
větrnostními vlivy poškozena, byla 
znovu vyrobena. Ještě zbývá vrátit 
desku s latinským nápisem. Snad 
by neškodilo v blízkosti postavit 
informační tabuli s potřebným 
popisem, protože většina zájemců, 
jak Vančáků, tak i přespolních,
vysvětlení nezná.           Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Kratochvíl A.: Ivančice, býv. 
král. město na Moravě (1906)
• Kolektiv autorů: Ivančice, ději-
ny města
• Ivančický zpravodaj - různá 
čísla několika ročníků 

Mariánský sloup v Ivančicích

Celkový pohled na Mariánský sloup           (Ivančický zpravodaj 9/2001)

Sv. Jan Nepomucký                                                        (foto Vít. Karas)


