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Tisíce turistů navštíví každým 
rokem Památník Alfonse Muchy 
v Ivančicích, ve kterém před pěti 
lety - 24. července 2003 - byly 
otevřeny expozice Alfonse Muchy 
a Vladimíra Menšíka. Budova, ve 
které jsou expozice umístěny, patří 
mezi nejstarší v Ivančicích. Připo-
meneme si její historii.

Stěžejní je pro ivančické dějiny 
rok 1460. V tomto roce získal 
Jindřich z Lipé zástavní právo
s manskou vládou nad ivančickým 
zbožím. K následujícímu roku 
se vztahuje zpráva o koupi dvou 
domů pro potřeby obce:

„Zde je poznamenáno posta-
vení (ve smyslu právním) dvou 
domů Ondřeje Notstolera a Jana 
Kürsnera, který se dříve nazýval 
dům Šankvicarský, jenž koupila 
obec s platem ke špitálu splatný, 
na sv. Michala 5 gr. A na sv. Jiří
5 gr. ročně a věčně“.

K oběma domům patřilo právo 
várečné, šenkovní, svobodného 
prodeje atd. Pro lepší potvrzení 
složili oba sousedé marku do rady 
k užitku obce na radnici. Tento zá-
znam poprvé připomíná existenci 
ivančické radnice. 

Přízemí obou domů je z lomo-
vého kamene, poschodí je cihlové. 
V době prodeje byl dům tvořen 
východní částí, která plnila úkoly 
hospodářské a západní polovinou, 

která byla spíše obytná a repre-
zentativní. Východní část pochází 
z doby pozdní gotiky. Západní část 
byl dům Šankvicárský (bohatá ro-
dina pocházející ze Schankwitz 
- Čejkovic).

První poschodí východní polo-
viny pochází asi z roku 1544, jak 
to dosvědčuje datum s městským 
znakem vytesané na krákorci 
nárožního arkýře. Do tohoto roku 
lze klást vzácnou sklípkovou klen-
bičku s visutým svorníkem v arkýři
a sklípkovou klenbu v malé míst-
nosti v přízemí. Na jihozápadě 
Moravy jsou tyto sklípkové klen-
by nejstarší a jsou přisuzovány 
rakouskému staviteli Leopoldu 
Estreicherovi. Rathaus měl původ-
ní vchod na východní straně. Ve 
vstupní síni, sklenuté na postřední 
pilíř (na něm je kamenická značka 
hrubšické huti), se scházela „velká 
obec“ - všichni měšťané. 

Ve sklepě, který býval i vě-
zením, byly objeveny malby na 
stěnách. Nevíme, kdo byl vězeň, 
který se takto bavil, rozhodně to 
nebyl žádný analfabet. Tvar rene-
sančního štítu připomíná dnešní 
znaky obcí. Mimo výrazného le-
topočtu 1543 je na štítu vyznačena 
konvice, dále sekyra vyjadřující 
řemeslo řeznické nebo lupičské) 
a dvě drobné malůvky, zatím neu-
rčitého významu. Už sama kresba 
letopočtu naznačuje, že se jednalo 
o zručného malíře, a je zajímavé: 
že je o rok starší nežli letopočet 

vytasený do kamenné opěry arký-
ře (1544). Jiné kresby představují 
turecký vojenský tábor, postavy, 
další kresby vyjadřují symboly 
islámu a křesťanství apod. 

Významnou událostí, která se 
dotkla dějin města, byl v roce 1608 
svolaný zemský sjezd. K jednání 
se sešlo 200 delegátů v prostorné 
síni v přízemí radničního domu. 
Podrobnější informace byly již 
uvedeny v Zrcadle č. 7/2008. 

Na dalších cca 80 let písemné 
prameny mlčí. Až z roku 1692 
se zachoval účet za 3200 šinde-
lů za tesařskou práci na radnici
a obecním domě. Od roku 1730
je již dostatek informací z obec-
ních účtů o opravách radnice, bo-
hužel jsou uváděny pouze fi nanční 
náklady bez údajů, jaké opravy 
byly provedeny. Tak v roce 1761 
bylo vyplaceno 276 zl. 3 kr, což 
byl značný obnos, ale nevíme
o jakou opravu se jednalo. V roce 
1763 při velkém požáru byla zni-
čena střecha, ozdobné atikové pa-
tro a zazděná arkádová pavlač. Až 
k roku 1769 je zaznamenána velká 
oprava v hodnotě přes 519 zl. Byly 
provedeny zednické, tesařské a 
klempířské práce. Kromě toho bylo 
dodáno větší množství stavebního 
dřeva a 23 500 šindelů. 

V roce 1808 byly na opravu 
nebo rozšíření radnice provedeny 

rozsáhlé práce, na mzdách bylo 
vyplaceno kolem 500 zl. Z ma-
teriálu bylo dodáno 14 200 cihel 
a 150 fůr písku. Škoda, že zde není 
uvedeno, co vše se provedlo.

Věžička nad arkýřem byla při-
stavěna k domu později, a to patrně 
v r. 1763 v barokním slohu. Působí 
vzhledem k ostatní stavbě poněkud 
nesourodě. Další úpravy v 19. sto-
letí budově ještě více uškodily

Augustin Kratochvíl uvádí 
v knize Ivančice nápisy, které byly 
zřejmé až do přestaveb po roce 
1848. Nad dveřmi do radní síně 
býval nápis: „Neproneseš soudu, 
pokud obě strany nepromluvily“. 
V radní síni bylo napsáno pravidlo 
pro jednání opatrných pánů souse-
dů: „Svorností malé věci rostou, 
nesrovnalostí se největší rozpa-
dávají.“. Na vížce býval zvonek, 
kterým se zvonilo při požárech. 
Ve sklepě býval sklad soli. V žluté 
truhle ve sklepě a ve světnicích 
mívali sirotci věci, jež jim zůstaly 
po rodičích. Na rohu zvenčí stála 
kamenná měřice, na níž o trzích 
14 dní natažená ruka s dřímajícím 
mečem upozorňovala na tržní 
spravedlnost.

Politické změny po roce 1848 
se projevily také v Ivančicích.
Ve městě byl zřízen okresní soud 
a další instituce (berní, knihovní 
úřad, notářství, a oddělení fi -
nanční stráže). Město mělo zájem
o tyto úřady a k 1. červenci 1850 
poskytlo velkoryse „c.k. eráru“ 

budovu městské radnice včetně 
kancelářského zařízení. Pro vlast-
ní potřebu byl zakoupen sousední 
dům (dnes číslo popisné 11). 

První jednání o umístění okres-
ního soudu v budově stávající 
radnice započala již v listopadu 
1848. Plány budovy z té doby 
zachycují tehdejší stav místností. 
O rok později (19. listopadu 1849) 
jsou v popisu celé budovy uvede-
ny všechny změny, tj. kanceláře, 
sklady, topení apod. Korespon-
dence v roce 1851 ukazuje stísně-
nost prostorů a proto se provedly 
další stavební úpravy. Nepomohlo 
to a v roce 1854 byl vypracován 
plán pro další přestavbu. K 23. 
říjnu 1855 bylo v poschodí devět 
místností (včetně vězení pro měš-
ťany) a v přízemí byly další míst-
nosti pro pozemkové knihy, berní 
úřad a pokladnu. Také v dalších 
letech se projevoval nedostatek 
prostoru a bylo přikročeno k dal-
ším stavebním úpravám v letech 
1868, 1879, 1888. Přeskočíme až 
do období po 2. sv. válce. Okresní 
soud přebýval v této budově až
do roku 1949, kdy byl v souvis-
losti se zřízením okresu Rosice 
přemístěn do Rosic a v Ivančicích 
zůstala pouze pobočka. V roce 
1954 byl objekt zařazen do plánu 
generálních oprav v hodnotě 815 
000 Kč. Bohužel chybí doklady, 
co vše bylo provedeno. Roku 1959 
byla pobočka lidového soudu zru-
šena a o rok později byl objekt 
předán do správy MNV. 

Z podnětů příznivců díla A. 
Muchy a z podnětu jeho syna 
Jiřího a města Ivančice vznikla 
myšlenka vytvořit v budově bý-
valé radnice stálou expozici děl 
Alfonse Muchy. 

V roce 1990 se město Ivančice 
stalo zakladatelem Společnosti Pa-
mátníku Alfonse Muchy a v dal-
ším roce začala přestavba bu-
dovy. Byly odstraněny stavební 
úpravy provedené po roce 1850 
a odlehčily se stropy odstraněním 
násypů na klenbách. Bohužel prá-
ce byly několikrát přerušeny pro 
nedostatek fi nančních prostředků. 

Všechny místnosti byly pečlivě 
opraveny, přitom byl zachován ráz 
středověku. Až 23. července 2003 
byla budova, dnes známá pod ná-
zvem Památník Alfonse Muchy, 
slavnostně předána k použití. 

Vstupní hala je sídlem Kultur-
ního a informačního centra města 
Ivančice, v levé části přízemí je 
expozice Vladimíra Menšíka. Ve 
dvou místnostech jsou vystaveny 
umělcovy osobní věci, dokumenty 
a fotografi e z fi lmů apod. Velký 
sál slouží jako výstavní síň pro 
pořádání výstav obrazů, fotografi í
a příležitostně pro výstavy ivan-
čického muzea. Také koncerty 
vážné hudby, vytváří v tomto 
prostředí pro účastníky. zajíma-
vou atmosféru. Zbývající část 
přízemí je chodba pro pořádání 
výstav menšího rozsahu a ne-
zbytné zázemí pro provoz, včetně 
sociálního zařízení. Také ve sklep-
ních prostorách bývají pořádány 
různé výstavy. Celé horní patro 
je ponecháno pro trvalou výsta-
vu života a díla malíře Alfonse 
Muchy, slavného ivančického 
rodáka. Exponáty jsou rozděleny 
do čtyř místností. Ve velkém sále 
je umístěna Muchova malířská a 
grafi cká tvorba. Životopisná data 
a fotografi e jsou v místnosti, jejíž 
dominantou je Muchova bronzová 
busta. Další místnost s korespon-
dencí zachycuje neustálý Muchův 
kontakt s rodným městem. Ve 
zbývající místností je 63 fotogra-
fi í, které Mucha sám zhotovil. 

Lze předpokládat, že po pře-
stěhování Slovanské epopeje 
z Moravského Krumlova do Prahy 
vzroste zájem o návštěvy Památní-
ku Alfonse Muchy v Ivančicích a 
potrvá zájem o expozici Vladimíra 
Menšíka. Jak pracovníci Památní-
ku, tak i vystavené materiály jsou 
na zvýšený zájem návštěvníků
připraveny.                    Jiří Široký
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