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Mezi nejdůležitějšími středisky 
jižní Moravy Znojmem a Brnem 
existovaly od nepaměti dvě ces-
ty. Obě dvě se musely vyhnout 
Krumlovskému lesu. Starší cesta 
vedla po východní straně krum-
lovského lesa ve směru Miroslav 
- Pravlov. Pravlov byl důležitým 
místem, kde se již v roce 1073 
uvádí vybírání mostného u mostu 
přes řeku Jihlavu. Máme zde prv-
ní doklad o mostu.

Od 13. století nabyla významu 
cesta mezi Znojmem a Brnem po 
východní straně Krumlovského 
lesa. Bylo to proto, že na této tra-
se vzniklo královské město Ivan-
čice, poddanské město Moravský 
Krumlov a Hostěradice, kde byla 
již od 13. století komenda řádu 
německých rytířů.

Nás zajímá úsek Němčice 
- Ivančice, zvláště překročení 
řeky Jihlavy. Cesta k Němčicím 
sestupovala kolem bývalých 
Technických služeb na dolní okraj 
němčické návsi a uličkou k brodu, 
který býval asi 200 metrů od dneš-
ního mostu. Po překročení řeky 
pokračovala cesta po pravé straně 
ulice u ivančického nádraží.

Zatím mluvíme pouze o brodu. 
Je však nemyslitelné, že by zde 
nebyl most. Tak důležitá cesta 
nemohla být přerušena každou 
větší povodní, zvláště když uvá-
žíme, že u řek nebyla regulace
a někdy i několikrát do roka byla 
značná část plochy v blízkosti řek 
zatopena a tudíž neprůjezdná. Na 
mapě 1. vojenského mapování 
(1764-68) je v Němčicích zakres-
lena trasa přes náves, k mlýnu a 
mostu přes řeku Jihlavu v místě 
dnešního mostu. Mapa Stabilního 
katastru (1825) již uvádí dřevěný 
most. Význam cesty se zvýšil
po roce 1833, kdy byla vystavěna 
silnice Znojmo - Ivančice s vyús-
těním silnice na „císařskou“ silni-
ci u Rosic. V té době již musel být 
po celé trase zajištěn plynulý pro-
voz, takže přes vodní toky musely 
být udržované mosty.

Bohužel první písemná zmínka 
o mostu je až z roku 1850, kdy 
se vyhlásila soutěž na zřízení la-
mače ledu u němčického mostu. 
V období 1850 - 1860 jsou vždy 
po dvou až třech letech zápisy
o špatném stavu mostu a nutných 
opravách. Zřejmě se opravovalo 
jen provizorně, takže opravy 
dlouho nevydržely.

Protokol ze zasedání obecního 
zastupitelstva dne 2. února 1862 
uvádí stav mostu: „Taky se dále 
oznámilo, že jeden pilíř mostu u 
Němčic přes Jihlavku vedoucího, 
skrze tu povodeň strhnut byl, jed-
ná se tedy o to, aby se ten most 
hned spravil, aby obchod netrpěl. 
Bere se na vědomí a má se stran 
této věci hned vyšetřit, a ten most 
tak spravit, aby přes něj bez ne-
bezpečenství jezditi mohlo, poně-

vadž ty zhroucené zdi, na kterých 
most spočívá....“

Dopisem ze dne 15. srpna 
1885 píše městské radě v Ivan-
čicích František Kužela, okresní 
cestmistr. „Most přes Jihlavku 
vedoucí je nejen ve špatném sta-
vu, nýbrž i v povážlivém stavu.“ 
Ve stejný den si fi rma Skene
(v Alexovicích) stěžuje u okresního 
hejtmanství na špatný stav mostu 
přes Jihlavku a to obratem žádá 
městské zastupitelstvo v Ivančicích 
o opravu mostu. Oprava byla pro-
vedena a před pilířem blíže k Ivan-
čicích byl postaven nový ledolam 

 Po deseti letech se v „Protoko-
lech“ opět uvádí: „Jednání ohled-
ně nutné opravy velkého mostu
u Němčic. Jednohlasně usneseno 
opravu důkladně provésti, aby řadu 
dalších let nebyly opravy třeba. 
Trámy se mají zakoupit, dubové 
dřevo vzít z Rény. Opravu má stavi-
tel J. Kočí co nejrychleji provést“.

Dne 1. září 1912 se usnáší obecní 
zastupitelstvo „ihned provésti veli-
ce nutnou opravu mostu u Němčic 
k odvrácení možného neštěstí, pak 
se má důkladně opravit“.

 Až po vzniku republiky v roce 
1918 nastal obrat. Dne 17. břez-
na 1919 stanovil ing. Závodník 
výpočtem průtokové množství 
vody řeky Jihlavy na 300 m3/sec, 
a tento údaj označil jako stoletou 
vodu. Vycházel z údajů povodně
v roce 1900, kdy bylo zaznamenáno 
270 m3/sec. Podle výpočtu stoleté 
vody doporučil i profi l budoucího 
mostu na průtok 300m3/sec.

 Dne 22. dubna 1920 píše sta-
rosta Ivančic Okresní politické 
správě v Brně: „Most leží na 
dvou pobřežních zděných pilířích 
a dvou dřevěných kozách v rozpě-
tí 15,10 - 10.00 - 13.00 - 12,70 m. 
Oba pilíře jsou již chatrné, takže 
zdivo vypadává. Kozy drží je na 
několika pilotách, ostatní piloty 
jsou podehnilé, takže kozy stojí jen 
zatížením mostu, který dle uhnívá-
ní pilot též klesá. Trámy v horních 
odděleních jsou již prohnuty, 
vzpěry a podvlaky ve stavu velice 
špatném a nejen toho, ale i horní 
stavba mostu je již nejistá.“

 Zřejmě bylo rozhodnuto, že se 
vyhlásí veřejná soutěž pro posta-
vení nového moderního mostu, 
protože k 15. prosinci 1920 byla 
vybrána z devíti návrhů fi rma 
Moravská betonářská společnost 
Brno, která předložila nabídku 
na most se dvěmi pilíři (tři pole 
mostu), v hodnotě 607.030 Kč. 
Návrh mostu byl mírně upraven 
Zemským stavebním úřadem
a rozpočet byl zvýšen na částku 
697.923,14 Kč. 

 Bylo rozhodnuto, ale ještě 
zbývalo zajistit potřebné fi nance. 
Po jednání bylo přislíbeno uhra-
zení budoucích nákladů: obec 
Alexovice 100.000 Kč, město 
Ivančice 100.000 Kč, Moravský 
zemský výbor povoluje státní 
příspěvek 280.000 Kč (40 % ná-
kladů) a stanovuje podmínky tý-
kající se zaměstnanosti, odborné-
ho dozoru, zatěžkávací zkoušky, 
kolaudace apod. Silniční výbor 
ivančického okresu sděluje, že 
uhradí 220.000 Kč.

 Nenašli jsme doklad, kdy 
byla stavba mostu zahájena, ale 
dne 16. června 1922 se klub ko-
munistických zástupců v měst. 
zastupitelstvu dotazuje, kdy bude 
započato se stavbou mostu, v jaké 
míře se nachází zadání stavby
a požaduje zaměstnat nezaměst-
nané z Ivančic a Němčic. K 10. 
prosinci 1922 bylo již prostavěno 
286.272,84 Kč. Tuto hodnotu 
potvrzuje i Silniční výbor okresu 

ivančického. Práce pokračovaly
i v zimě a 19. března 1923 byl
na novém mostě zahájen provoz.

Most sloužil přes 85 let. Přežil 
válečné období, po 18. dubnu 
1945, kdy byl podminován, 
vydržel prudký rozvoj nákladní 
dopravy i značnou zátěž v srpnu 
1968, kdy Ivančicemi projížděly 
kolony sovětského vojska, včetně 
tanků, při „bratrské“ pomoci. 

Několik drobných oprav bylo 
provedeno, ale bylo zřejmé, že 
již neodpovídá požadavkům a 
bezpečnosti dnešní dopravy. Také 
chůze po chodníku byla pro chod-
ce riskantní. Musíme také připo-

menout, že most je v evakuační 
trase v případě havárie atomové 
elektrárny v Dukovanech.

Po předání mostu do Letkovic 
dne 17. října 2007 byl ve stejný 
den „poklepán“ základní kámen 
němčického mostu. 

Dne 12. 12. 2007 schválil výbor 
Regionální rady Jihovýchod dota-
ce EU z Regionálního operačního 
programu. Mimo jiné akce schválil 
také program „Zvýšení dopravní 
dostupnosti města Ivančice“. Pro-
jekt tohoto programu v hodnotě 
37 milionu Kč řešil kompletní pře-
stavby dvou mostů v Ivančicích, tj. 
Letkovického a Němčického.

V projektu bylo rozhodnuto, že 
bude postaven most odpovídající 
dnešním technickým požadav-
kům, přičemž bude ve velké míře 
využito zachovalých části starého 
mostu. Klobouk dolů před stavi-
teli starého mostu, protože i po 
85 letech jsou pilíře i mostovka 
v použitelném stavu, pouze opěry 
byly z části odstraněny. 

Přestavba začala 1. dubna 
2008. Ještě předtím byla, cca 12 
metrů od mostu, postavena provi-
zorní 47 metrů dlouhá lávka pro 
pěší. K její stavbě byly použity 
nosníky ze starého mostu v Let-
kovicích. K lávce byly upraveny 
i provizorní chodníky. Občanům 
tak bylo umožněno z blízka sle-
dovat postup stavby mostu.

Vlastní most je třípolový, 
monolitický betonový se spra-

ženou železobetonovou deskou. 
Silnice k mostu je dvouproudová 
asfaltová v šířce cca 7,5-7,8 m. 
Na starém mostě byla zúžena na 
šířku cca 5,15 m. Po rekonstrukci 
je komunikace na mostě v šířce 7 
metrů a s jednostranným chodní-
kem šířky 2 metrů. Celková šířka 
mostu je 10,14 m, délka téměř 52 
metrů. Zatížení nového mostu od-
povídá třídě A, tzn., že není nijak 
omezeno. Z tohoto hlediska je 
most nejúnosnější v širokém oko-
lí. Zatížení starého mostu bylo 
povolené značkou na 23 tun.

K otevření mostu došlo 21. 
září 2008 v 11 hodin za velkého 
zájmu obyvatel Ivančic a okolí. 
Zvláště občanům Oslavan umož-
ní zprovoznění mostu přikročit 
k rekonstrukci vozovek kolem 
bývalé elektrárny a od autobu-
sového nádraží ke škole, protože 
odpadla objížďka přes Oslavany.

Modernizací mostu se zvýší 
průjezdnost i bezpečnost provozu 
jak pro vozidla, tak i pro chodce. 
Starý most vydržel 85 let. Kolik 
generací vydrží most nový, si ne-
troufáme odhadnout.   Jiří Široký
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Nový most přes Jihlavu v Ivančicích 

Jedna z posledních fotografi í starého mostu před rekonstrukcí

Dřevěný němčický most                                    z archivu Vl. Voborného

Tabulka s uvedením fi rmy, která most v roce 1923 postavila


