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Farní kostel v Ivančicích
Dominantami každé obce - 

města jsou kostely a kostelní věže. 
Nejinak je tomu v Ivančicích. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
na jižní straně ivančického náměs-
tí nelze přehlednout, stejně tak věž, 
vysokou 53 metrů. Kdy a kým byl 
kostel založen se už asi nedovíme, 
jen historicky neověřené pověsti 
naznačují vznik kostela. 

Augustin Kratochvíl, autor 
známé publikace Ivančice býva-
lé královské město na Moravě 
(1906) uvádí: „Dle nejstarších 
knih, jež se chovaly u obce (už 
v roce 1779 nebyly nalezeny), 
měl prý položiti základ ke kostelu 
sv. Václav. Za postupného po-
dezdívání (r. 1879) nynější věže 
našly se v hloubce zdi nějaké 
podzemní věže, která sice dle 
bludného mínění byla považová-
na za lidomornu, pravděpodobně 
však byly to základy původního 
starého kostela, snad z X. stole-
tí. Byl vystavěn v románském 
slohu. Vyvyšovala-li se půda ne-
dlážděného náměstí v minulých 
staletích, nelze se diviti, že stopy 
první svatyně ve velké hloubce 
zůstaly utajeny na naše doby.“

Na každém šprochu, pravdy 
trochu. Pomineme informaci o 
sv. Václavu, který byl knížetem 
v Čechách, kdežto Morava v jeho 
době byla zabrána Uhry. 

Za pravdivou můžeme poklá-
dat informaci o starých zákla-
dech zjištěných při podezdívání 
věže v roce 1879. Věž se tehdy 
odtrhla od kostela a hrozilo, že 
se zřítí. Prvořadým zájmem byla 
její záchrana, takže na zkoumání 
starých základů nebyl čas. Otáz-
kou je, zda nalezené základy byly 
pozůstatky dřívější věže nebo 
kostela. Také informace o zvyšo-
vání úrovně ivančického náměstí 
je pravdivá. Traduje se, že za cca 
600 roků se ivančické náměstí 
zvýšilo o cca 3 metry. Tomu 
odpovídají dvoupatrové sklepy u 
některých domů, přičemž horní 
sklepy jsou dřívější přízemí a 
původní sklepy jsou pod nimi. 
Dne 17. září 2007 byl uprostřed 
náměstí proveden zkušební vrt, 
který zjistil navážku do hloubky 
3,60 metru, ve které byly úlomky 
hornin a cihel, a teprve potom se 
nacházely sprašové hlíny s vrst-
vičkami jílovitého písku.

Další informace už vychází 
z historických faktů. Nejstarší 
zachovalá část kostela jsou tři 
patra věže. Tato část je asi z pol. 
XIII. století. Věž původně stávala 
osamoceně a byla věží obrannou 
se vchodem do prvního patra.

 Roku 1278 bylo město vyple-
něno a zničeno vojsky Rudolfa 
Habsburského. V následujících 
letech došlo k obnově města. 
Vedle starého kostela, snad zasvě-
cenému sv. Václavu, byl stavěn 
kostel nový, větší a věž se stala 
součástí kostela. Nová stavba 
byla trojstupňový kostel, střední 
část převyšuje lodi postranní 
a nemá přímé osvětlení. Tato 
stavba již byla z cihelného zdiva. 
Hospodářský vývoj města byl za-
staven v roce 1304. V tomto roce 
byly součástí uherského vojska, 
které drancovalo Moravu, také 
pomocné oddíly Kumánů, které 
přepadly Ivančice. Obyvatelé 
utekli do chrámu, ještě nedokon-
čeného a nezaklenutého. Tehdy 
v něm uhořela většina obyvatel 
města, hledající tam útočiště.

Zbraslavská kronika popisuje 
tento ohavný skutek: „…požár 
kostela v Ivančicích, v němž za-
hynulo tak veliké množství lidí, 
že rozpuštěná tučná mastnota, 

vytékající z lidských mrtol, utvo-
řila do větší vzdálenosti veliký 
proud. Středověk byl krutý, ale 
je novověk jiný? Navíc máme 
zde důkaz, že v té době byl kostel
na „kopečku“.

 K roku 1312 ve stejné kronice 
popisuje kronikář zázrak v ivan-
čickém chrámu. „Člověk malé víry 
v přítomnost Krista Pána ve Svá-
tosti oltářní, díl malé hostie o sv. 
přijímání na Velký pátek, v ústech 
v celou narostlý, uschoval v puk-
lině chrámové zdi. Šel pak znovu 
ke svaté zpovědi a zpovědníku 
úkryt prozradil. Když kněz bral 
hostii, okrvavěly mu po ní prsty
a jakmile ji vynesl na světlo, ka-
pala z ní krev po zemi“.

Po vypálení města byl kostel 
opraven pouze provizorně a tepr-
ve asi po 30 letech se přikročilo 
k opravě důkladné. Stará budova 
neznámé podoby byla buď naráz 
nebo postupně stržena a na jejím 
místě se započalo se stavbou vel-
koryse projektovaného trojlodí 
Asi ještě do poloviny 14. století 
byl postaven presbytář. Bohatě 
jej prosvěcovalo původně 6 až 7 
oken asi sedm metrů vysokých. 
Zajímavým prvkem tehdy nezná-
mé funkce byla nízká krypta situ-

ovaná pod presbytářem, osvětlená 
od východu jedním okénkem. 

Ve svém původním návrhu a 
prvních dvou stavebních etapách 
14. století patřil ivančický kostel 
ke stavbám se standardní archi-
tektonickou výbavou dobrého 
průměru, jaké byly v možnostech 
menších moravských zeměpan-
ských měst té doby.

 Zatímco věž byla během druhé 
a třetí čtvrtiny 14. století vystavě-
na do úrovně horní římsy třetího 
patra, stavba trojlodí postupovala 
pomaleji. Není vyloučeno, že 
nový presbytář z počátku navazo-
val na starší kostel nebo existoval 
po nějakou dobu samostatně.

V té době zahájila další etapu 
stavby stavební huť, která tehdy 
působila při stavbě klášterního 
kostela v Oslavanech, jejímž 
charakteristickým znakem bylo 
používání cihelného zdiva. Této 
huti se podařilo v klidnějších 
dobách před husitskými válkami 
dokončit kostelní věž dostavbou 
čtvrtého zvonového patra a na 
stávající presbytář navázala vý-
stavbou stejně vysokých obvodo-
vých stěn hlavní lodi. Kamenný 
gotický kříž, jenž zakončoval 
jehlan věže, je dodnes umístěn 
na šítu hlavní lodi. Dále zůstává 
otázkou, zda došlo ke stavbě ales-
poň obvodových stěn postranních 
lodí. V sedmdesátých letech XIV. 
století se začalo s klenutím lodí. 
Do husitských válek se však sta-
čilo zaklenout pouze východní 
polovinu trojlodí. Dalších 75 
let byl kostel nezastřešen a prá-

ce byly obnoveny až v letech 
1474 - 1495, kdy město přešlo
z majetku královského do držení 
pánů z Lipé. V uvedených letech 
byly vystavěny obě boční lodi, 
zaklenuta hlavní loď a postaven 
zpěvácký kůr. Křížová klenba 
je asi z roku 1480. Je datována 
svorníky: první svorník nese erb 
Perchtolda IV z Lipé, druhý je 
vzdušník s maskou, třetí nese 
městský znak a čtvrtý nad kůrem 
Elišky z Kravař, manželky Perch-

toldovy. 
V Městské knize psané od r. 

1442 se zachovaly některé infor-
mace o farním chrámu. Kostel 
byl od počátku zasvěcen Matce 
Boží, protože odkazy jsou psány 
„poroučím k milé Matce Boží 
nebo k Božímu domu“.

V téže době klesá ve městě 
vliv katolické církve a po dalších 
150 let roste vliv činnosti Jednoty 
bratrské. Od poloviny 16. století 
panoval nepřetržitý zápas o obsa-
zení fary mezi městem, vrchností 
a olomouckým biskupem. Došlo 
k situaci, že ke konci 16. století 
konali katolíci služby Boží pouze 
v kapli sv. Jakuba a po r. 1600 
nikde. Je doložen úplný zánik ka-
tolictví mezi ivančickým obyva-
telstvem snad s výjimkou cizinců 
a samozřejmě zánik katolických 
bohoslužeb. Obrat nastal až po 
roce 1626 vlivem katolické vrch-

nosti a s příchodem misionářů.
 Vzhled střechy kostela se změ-

nil v roce 1714, kdy byla na stře-
še postavena barokní sanktusová 
vížka. Zřejmě to bylo na místo 
jiné starší, kterou „27. února 
1714 srazil vítr tak, že se zapíchla 
hrotem do střechy kostela. Listiny 
v ní uschované zvětraly již. Toho 
roku 4. října byla obnovena“.

V roce 1763 vyhořelo město
i s chrámem. Při ohni poškozená 
gotická klenba presbytáře byla 
nahrazena klenbou nižší a celý 
presbytář byl upraven. Také gotic-
ká okna byla přestavěna na okna 
barokní. V levé lodi, kde byla do-
sud oddělená kaple sv. Anny, byl 
vytvořen jediný prostor. Tato sta-
vební úprava dala kostelu vnitřní 
podobu, kterou známe dodnes. 

Velká oprava chrámu po válce 
letech 1947-1949 za faráře P. Jana 
Slabého pozměnila vzhled podle 
návrhu arch. Klaudia Madlmaye-
ra. Byla proražena okna v hlavní 
lodi, nově zastřešen celý chrám, 
zpřístupněna krypta a upraven 
terén kolem chrámu. V poválečné 
době, kdy byl nedostatek kva-
litního materiálu, použily se na 
upevnění prejzů místo příchytek 
měděných, příchytky z pozinko-
vaného plechu. Po cca 60 let došlo 
ke zkorodování těchto úchytek, 
takže krytina se začala uvolňovat 
a déšť vnikal do půdního prostoru. 
Krovy byly napadeny červotočem 
a plísněmi. Proto bylo nutné 
provést celkovou rekonstrukci 
střech, která byla započata v roce 
1998. Také sanktusová vížka byla 
zhotovena nová. Postupně byla 
opravována i fasáda kostela.

Po opravách kostela i věže 
s použitím moderních materiálů
získaly tyto objekty pěkný vzhled. 
Otázky turistů přicházejících do 
Ivančic jsou dokladem, že kotel 
i věž jsou výraznou dominantou 
Ivančic.                        Jiří Široký
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