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Turisté přijíždějící do Ivančic si 
zpravidla prohlíží expozice Vla-
dimíra Menšíka a Alfonse Mu-
chy v Památníku Alfonse Muchy, 
ale když se rozchází po náměstí, 
pak obdivují výzdobu domu pánů 
z Lipé, dnes sídlo Městského 
úřadu. Je škoda, že heraldická 
výzdoba domu nebyla dosud od-
borně zpracována a na případné 
dotazy nemůžeme odpovědět 
komplexně. Většinou první dotazy
se týkají budovy, zda se jednalo
o ivančický hrad, kdo a kdy bu-
dovu stavěl a kdo ji opatřil tak 
nádhernou výzdobou, která se po-
kládá za nejhezčí z městských pa-
lácových budov na Moravě. Řada 
otázek je dosud nevyjasněných
a potrvá, než odborníci podají 
konečné vysvětlení.

Prvním otazníkem je doba vzni-
ku ivančického hradu. V září roku 
1304, kdy byly Ivančice vypáleny 
oddílem Kumánů, hledali lidé 
ochranu v kostele. Tuto informa-
ci potvrzuje kronikářská zpráva 
Petra Žitavského, který navštívil 
Ivančice v roce 1312, přičemž se 
nezmiňuje, že by v době zničení 
města byl v Ivančicích pevnější 
objekt vhodný k obraně. Je proto 
jisté, že pokyn k výstavbě hradu, 
asi králem Václavem II. byl dán 
až po těchto smutných událostech. 

 V další období až do novově-
ku nebyly případné pozůstatky 
hradu v Ivančicích počítány mezi 
důležité objekty. Žádné informa-
ce neposkytují ani dva nejstarší 
půdorysné náčrty města, prvý 
z roku 1666, druhý z rozmezí 
let 1701-1710. To dokazuje, že 
zmizelo i podvědomí o existenci 
hradu. Až nejstarší historik měs-
ta kaplan Tomáš Procházka ve 
svých rukopisných dějinách Ivan-
čic z roku 1847 označil za bývaly 
ivančický hrad dodnes docho-
vaný, pozdně renesanční palác. 
Vedla jej k tomu nepochybně jak 
velikost, tak i okázalá heraldická 
výzdoba portálu a průčelí paláce, 
odkazující na Pertolda Bohosuda 
z Lipé jako městskou vrchnost na 

počátku 17. století. Tato úvaha 
byla za tehdejšího stavu infor-
mací přijatelná a ovlivnila názory 
na polohu ivančického hradu na 
dalších 150 let.

V roce 1991 byl zahájen sou-
stavný průzkum historického já-
dra Ivančic. První pozornost byla 
nejprve věnována domu pánů 
z Lipé, který byl doposud poklá-
dán za přestavěný městský hrad. 
Vyhodnocení výzkumu přineslo 
překvapivé výsledky. Skladba 
zdiva, chybějící původní gotické 
prvky a hlavně uspořádání skle-
pů, prokázalo, že zde nejsou žád-
né stavební prvky z období 14. 
století, ale že se jedná o přestavbu 
dvou měšťanských živností 
z druhé poloviny 15. a počátku 
16. věku. To vše znamená, že lze 
lokalizaci ivančického hradu do 
míst domu pánů z Lipé zásadně 
zpochybnit.

Druhou otázkou je, kdo tuto 
budovu postavil. I zde se zatím 
odborníci stoprocentně neshodli 
a připouští, že defi nitivní závěr 
bude možný až po všestranném 
archivním i stavebně-historickém 
výzkumu. Zatím lze připustit, 
že dům mohl začít stavět Šimon 
Pírko. Po Šimonově smrti mohl 
jeho bratr Jan prodat rozestavěný 
dům Pertoldu Bohosudu z Lipé, 
který jej do roku 1622 dostavěl 
do konečné podoby. Za této 
stavební fáze přibyla heraldická 
deska s erby Pertolda a jeho ženy 
Marie Zárubové z Hustířan. Uve-
dený Šimon Pírko se přistěhoval 
z Chrudimi v r. 1586 a v roce 
1609 se stal purkmistrem. Uvádí 
se jako bohatý provazník. Zda se i 
v Ivančicích živil tímto řemeslem, 
není známo, ale je prokázáno, že 
v Ivančicích kupoval, opravoval a 
znovu prodával domy. Mohl tedy 
být tím, kdo začal s přestavbou 
domu, který jeho bratr prodal 
vrchnosti. Za účast ve stavov-
ském povstání v roce 1622 byl 
celý majetek pánů z Lipé zkon-
fi skován císařem a prodán kní-
žeti Gundakaru z Lichtenštejna. 

Pertold Bohosud z Lipé se musel 
vystěhovat a zemřel v chudobě 
v uherské Skalici ...

Dodnes se můžeme obdivovat 
heraldické výzdobě. 

Vstupní část tvoří mužská a 
ženská postava, které nesou troj-
dílné kládí, po stranách zalome-
né. Pod postavami jsou lví hlavy. 
Vstupní otvor portálu je zakončen 
půlkruhovitým obloukem, na je-
hož vrcholu se nachází vavřinová 
oválná plocha s reliéfem znaku 
pánů z Lipé. Vlastní erb tvoří 
zkřížené ostrve se šesti suky. Na 
štít je postavena přímo hledící 
turnajová přilba s mřížkovým 
hledím. Na přilbě spočívá polštář 
s rybou, na níž vyrůstá sedm pá-
vích per. Po stranách na cviklech 
(plocha ve tvaru klínu) portálu 
jsou ke středu nakloněné oválné 
štíty zasazené do ornamentálního 
rámce s listovými dekoracemi
a boltci. Vpravo je vytesán znak 
města Ivančic - tři poháry posta-
vené do obrácené vidlice. Znak 
byl vytesán chybně a odporuje 
všem dobovým pramenům. Vle-
vo se nachází ve štítu srdce. Při 
podrobnějším pohledu zjistíme, 
že z něho byly osekány zkřížené 
nástroje. Lépe je tento znak vidět 
na prostředním sloupu v mázhau-
zu. Ve štítě tvaru polského terče 
je srdce probodené zkříženými 
zkrucovadly a kolmo je probo-
dené napínákem s kladkou dole. 
Jedná se o provaznické nástroje. 

Je otázkou, zda tyto tři znaky tvo-
ří erbovní soubor a jak je vysvět-
lit. První vyjadřoval příslušnost 
stavebníka (provazníka) k městu, 
druhý erb k cechu provazníků. 
Obojí nasvědčuje, že z počátku 
mohl být stavebníkem Šimon 
Pírko. Erb pánů z Lipé vyjadřuje 
vztah tohoto rodu k městu.

Je zde i druhá možnost. Pískov-
cová deska s erbem pánů z Lipé 
mohla být umístěna až když se 
dům dostal do vlastnictví rodu 
pánů z Lipé po smrti Pírkově. To 
by také vysvětlilo osekání provaz-
nického erbu. Společensky bylo 
neúnosné, aby dům v majetku 
šlechty nesl znak řemesla. Z erbu
byly odstraněny provaznické nás-
troje a ponecháno neutrální srdce.

Bohatě zdobený vlys má na 
obou stranách reliéfně vytvořené 
býčí lebky, snad připomínající 
rod Perštejnů. Na hlavní římse 
jsou umístěné po obou stranách 
plastiky dvou lvic. Nad hlavní 
římsou portálu je na jeho verti-
kální ose umístěné sdružené okno 
s bohatě zdobeným ostěním, 
vlysem a římsou, nad nimiž dvě 
dětské postavy nesou ve věncích 
alianční znak s erby Pertolda 
Bohosuda z Lipé a jeho manželky 
Anny Marie Zárubové z Hustířan. 

Velice zajímavé jsou čtyři 
hlavy přibližně asi 2 metry od 
země. V době vzniku budovy 

se jižně od nás odehrávaly boje 
s Turky. Osmanská říše zabírala 
postupně evropské země a bylo 
ohroženo evropské křesťanství. 
Byla to vážná záležitost a byla 
také připomenuta ve zdobení 
portálu. Nalevo (levá strana je 
označována jako strana špatností 
a zla) je vytesána hlava Turka. 
Vyholená lebka s pramenem 
vlasů, stejně tak vyholená brada 
s dlouhým knírem doprovázená 
hned vedle ženskou hlavou s tu-
reckým půlměsícem - symbolem 
islámu. Napravo (na správné, 
dobré straně) je tatáž ženská 
hlava, ale se sluncem - symbolem 
křesťanství. Hned vedle je muž-
ská hlava s upraveným vousem, 
ne mohamedánský divoch, ale 
ušlechtilý křesťan..

O portálu lze říci, že byl zřej-
mě produktem kamenické hutě 
v Hrubšicích, která pracovala 
pro pány z Lipé. Přepokládá se, 
že jde o práci sochaře J. Gial-
diho (+1622), činného tehdy v 
Ivančicích. Můžeme poděkovat 
Lichtenštejnům, že po převzetí 
panství ponechali heraldickou 
výzdobu na budově, přesto, že 
připomínala dřívější majitele - 
rod pánů z Lipé. Otázkou je, co 
vše bylo odstraněno při přestavbě 
budovy v roce 1873.

Mimo portálu nelze přehléd-
nout renesanční, bohatě zdobený 
válcový nárožní arkýř. V hori-
zontálním řezu má tvar třičtvrtin 

kruhu. Nese jej na svalnatých 
rukou silná mužská poloposta-
va, po bocích je hrající muž a 
pes (medvěd?). Na parapetu je 
umístěn dvouhlavý habsburský 
orel střežený po stranách gryfy. 
Nahoře cibulovitá stříška má 
drobnou lucernu. Také na arkýři 
je znázorněné zlo a dobro. Pes na 
straně zla, jako velké zvíře před-
stavuje mohamedánské vojsko, 
které si vypískává nelibé zvuky. 
Napravo na správné straně se line 
krásná melodie. Ušlechtilý muž 
(křesťan), s upravenými vousy, 
tu hraje na housle libou, možná 
nebeskou hudbu. Ostatní plochy 
arkýře jsou vyzdobeny převážně 
květinovým dekorem. Malá zá-
hada je ještě nahoře. Vlaječka má 
zkřížené ostrve a letopočet 1636. 
Zatímco ostrve patří do erbu pánů 
z Lipé, letopočet není v pořádku, 
protože v té době už dožíval rod 
pánů z Lipé ve vyhnanství. 

Článek je pokusem o vysvět-
lení záležitostí kolem domu pánů 
z Lipé. Snad by měl Městský úřad 
požádat znalce o odborné zpraco-
vání a teprve potom zařadit historii 
a popis výzdoby do propagačních 
materiálů města.           Jiří Široký
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