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Název MPZ

Městská Památková rezervace Ivančice

Malebné město Ivančice, se nachází 30 km jihozápadně od Brna na soutoku řek Jihlavy, Rokytné
a Oslavy, v údolí Boskovické brázdy.
Městskou památkovou zónu tvoří historické centrum obklopené zbytky středověkých
městských hradeb a zastavěným parkánem. Nejvýznamnějšími historickými památkami Ivančic
jsou gotický farní chrám s věží zakončenou originální renesanční helmicí s ochozem,
renesanční palác na náměstí, bývalá pozdně gotická radnice, kde je památník Alfonse Muchy,
českobratrský sbor se školou a další měšťanské domy s dochovanými prvky z renesance, baroka
a secese. Pozoruhodná je rovněž novogotická poutní kaple sv. Jakuba na kopci severovýchodně
od města, k níž vede křížová cesta se čtrnácti zastaveními. Zdejší rozsáhlou židovskou obec
připomíná synagoga z roku 1853 a židovský hřbitov s nejstarším náhrobkem z roku 1552.
V Ivančicích také vznikla bratrská tiskárna, později přenesená do Kralic, kde v gotické kamenné
tvrzi spatřila světlo světa Bible kralická, první česky tištěná bible. Vzácnou stavební památkou z
poloviny 12. století je románská rotunda v místní části Řeznovice.

http://www.brno-venkov.cz/cz/zajimave/zajim_02.htm
http://www.brno-venkov.cz/cz/zajimave/zajim_23.htm
http://www.brno-venkov.cz/cz/zajimave/zajim_22.htm
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Zdůvodnění přihlášky

Srdcem města, které je i centrem Městské památkové zóny je Palackého náměstí. Je to centrum
dění, obchodů i služeb, je zde největší kumulace kulturních památek, mezi něž patří zejména
kostel Nanebevzetí Panny Marie - monumentální gotická stavba s renesančně dostavěnou
masivní věží a barokně upraveným presbytářem vybavená množstvím náročných kamenných
architektonických článků, morový sloup zasvěcený Panně Marii a ochráncům proti moru,
barokní kašna se sochou svatého Floriána, renesanční radnice z poloviny 16. století, Měšťanský
Pírkův dům z počátku 17. století a další měšťanské domy. A právě zde, v srdci Ivančic bylo
v minulém roce provedeno velké množství práce na obnově kulturních památek i celého
prostoru náměstí. Celý rok rovněž probíhá velká rekonstrukce Besedního domu, který vždy
sloužil společenskému a kulturnímu životu v Ivančicích.

Velmi zajímavým počinem byl přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích
místní části bylo provedeno Letkovicích.
Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem k návsi bylo provedeno z
důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy.
Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly
a přeložily na nový železobetonový základ. Dokončovací práce dlažba, výmalba proběhli v roce
2019.

XV. ročníku Ceny Inženýrské
komory, Zvláštní ocenění
poroty za rok 2018 a zároveň i
Cenu veřejnosti Inženýrské
komory 2018
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Palackého náměstí – plocha před kostelem
Na ploše před kostelem se nacházel dožívající asfaltový povrch členěný rastrem kamenných
pásů, ohraničený zvýšeným kamenným obrubníkem. Okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie
byly rozpadající se kamenné patníky s dobovým zábradlím. Zdivo kostela navlhalo díky sníženým
anglickým dvorkům ohraničených rozpadajícími se kamennými zídkami a špatnému stavu
dešťových svodů ze střechy kostela. Vstup
do kostela byl možný jen po schodech, bez
možnosti přístupu imobilních občanů.
Architektonický atelier Tišnovka navrhl
obnovu tohoto prostranství. Posunul terénní
zlom kolem kostela, umožnil tím průjezd
před kostelem i bezbariérový přístup do
kostela a tento výškový rozdíl osadil
schodišťovými kamennými stupni. Plocha
před kostelem byla nově vydlážděna
žulovými odseky v různých barevných
valérech. Odlišnost funkce dané plochy je
zdůrazněna odlišným kladením. Do
dlážděného prostoru nad schody je vložena
do půdorysu elipsa, která má být
reminiscencí na secesní ornamentiku a
zvýrazňuje plochu před kostelem, která je
těžištěm Palackého náměstí.

Sjednocení vysazených stromů, včetně mříží a laviček
Na Palackého náměstí byly vysazeny různé druhy stromů, některé
z nich pak začínaly odumírat. Stromy tedy byly sjednoceny, byl
vybrán druh Platanus acerifolia „Alphens Globe“. Jde o pomalu
rostoucí odrůdu platanu s kompaktní kulovitou korunou vhodnou
do stromořadí s omezeným prostorem, dobře snáší městské
znečištěné ovzduší a zadláždění. Kolem stromů byly osazeny
stromové mříže, na několika místech v kombinaci s lavičkami. Po
provedení přeložky plynu bude v budoucnu stromořadí doplněno
o další.

Před obnovou                                                          Po obnově
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Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie
Stavební práce byly prováděny velmi citlivě s ohledem na hodnotu stavební a
uměleckohistorické památky, na historickou stopu a atmosféru místa. Proběhlo očistění prostor
od nevhodných doplňků, od staletého prachu, nesoudržné omítky byly ometeny a zpevněny,
dřevěné povrchy byly napuštěny olejem, schodiště byla opravena, pouze v posledním podlaží
bylo nutné vytvořit tradičním řemeslným zpracováním schodiště nové. Stávající ochranná
zábradlí v jednotlivých podlažích byla nahrazena novými z tenkostěnných čtvercových profilů
v odstínu matné černé. Byla vybrána decentní osvětlovací tělesa technického stylu. Na ochozu
věže byla opravena betonová podlaha – byla opatřena epoxi-cementovou stěrkou v mírném
spádu. Z bezpečnostních důvodů bylo zábradlí opatřeno nerezovou sítí v černé barvě z důvodu
eliminace světelných odlesků.
V jednotlivých patrech tak vznikly nové výstavní prostory.

Oprava kamenných prvků kostela
Kamenné prvky kostela jsou vyrobeny z místního pískovce,
který má vyšší obsah hlinitých příměsí a slídy. Klimatickými
vlivem a vlhkostí došlo ke stárnutí kamene, které se
projevovalo rozvrstvováním, vyplavováním pojiva,
vytvářením puchýřů. Povrch kamene byl očištěn, byly
odstraněny nevhodné doplňky, povrch byl zpevněn
organokřemičitanem a chybějící části doplněny
probarveným tmelem popř. se barevně doretušovaly.
Spárování bylo provedeno barevně potlačenou vápennou
maltou.

Zrekonstruované prostory věže kostela
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Umístění kříže ke kostelu
Poblíž severovýchodního rohu kostela stával ve dvacátých letech na kamenném podstavci
kovový kříž se sochou Ježíše Krista. V roce 1947 byl nejprve přesunut do polí u cesty
k Oslavanům, následně k přejezdu železniční tratě v Pancířích. Při rekonstrukci části Palackého
náměstí před kostelem se rozhodlo o navrácení kříže zpět ke kostelu. V současnosti je připraven
podstavec pro kříž a pod zemí je uložená schránka pro ostatky, které byly nalezeny při
záchranném archeologickém průzkumu před kostelem. Kříž je ve velmi špatném stavu, litinový
kříž byl v minulosti nahrazen železným. Bude vyrobena replika kříže s podkladem z hořického
pískovce, do kterého bude zasazen litinový kříž, korpus bude zrestaurovaný a pozlacen.

Obnova Mariánského sloupu
Kamenný sloup byl lokálně
narušen v podobě
odpadávajících povrchových
vrstev. Tmely předchozího
zásahu byly lokálně narušeny
prasklinami a byly tmavší
barvy něž okolní materiál.
Lokálně byly odpadlé plochy
modelace. Celkově bylo
nutné očistit kámen od
atmosférických nečistot, ve
spodních partiích od porostu
řasou a lišejníky. Hlavní
obnova proběhla v roce
2018, v letošním roce 
proběhla úprava okolí.

Kašna se sochou sv. Floriána
Barokní kašna s kamenným pilířem se sochou sv. Floriána,
protipožárního patrona stojí uprostřed Palackého náměstí.
V roce 2019 byl proveden nový vnitřní nátěr kašny, kterým
se zamezilo úniku vody z kašny.

Měšťanský dům Palackého náměstí č. 87/ 41
V letošním roce proběhla restaurátorská obnova dřevěných
prvků atriového prostoru – vstupní dveře, dřevěné zábradlí
hlavního schodiště, dřevěná stěna s vitrážemi a dveřmi do
obytného prostoru. Vše pochází z historizující přestavby
objektu z roku 1914, zachovala se původní podoba prvků
včetně povrchové úpravy i dveřního kování.

Před obnovou Po obnově
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Bývalá radnice – památník A.Muchy
Renesanční radnice z poloviny 16.
století patří k nejcennějším objektům
městské památkové zóny díky řadě
autenticky dochovaných
architektonických prvků (arkýř,
klenby v přízemí včetně sklípkové a
podobně).
Řemeslná repase oken a vrat - většina
okenních křídel byla svěšená,
zkroucené okapnice, zvětralý
povrch, mnohdy chyběl zasklívací
tmel. Ve vratech byly popraskané
kazetové výplně a velké trhliny, čímž
docházelo k zatékání do interiéru a
tepelným ztrátám.
Oprava komínových hlav – zvětralé
části byly rozebrány, nesoudržné
omítky byly otlučeny. Cihelné zdivo
bylo doplněno při zachování stejného
členění komínů a opatřeno
vápennými omítkami.
Kamenné prvky na fasádě - vlivem
srážkové vody a mrazových cyklů
kamenné prvky značně degradovaly a
to zejména ve spodních partiích. M
modelace říms byla mechanicky
poškozena. Schody u bočního vstupu a obklad prahu hlavního vstupu byl před lety proveden
formou výdusku v technice umělého kamene, který byl nyní na konci své životnosti. Práh a boční

Před a po obnově
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schodiště bylo vyměněno za nové, vyrobené z božanovského pískovce. Ostatní kamenné prvky
byly očištěny mikrotryskáním, konsolidovány, praskliny byly přetmeleny.

Pírkův dům

Měšťanský Pírkův dům z počátku 17. století je jednou z nejvýznamnějších památek města.
Cenná je především bohatá reliéfní výzdoba portálu a arkýře a renesanční zaklenutí interiérů.
Budova adaptovaná pro potřeby městského úřadu je jednou z klíčových staveb města.
Rekonstrukce podatelny -
v přízemí domu, v místnosti
s krásnou štukovou výzdobou
se nachází podatelna
městského úřadu. Původní
dispozice ani stavebně-
technické řešení nevyhovovalo
provozu a bylo přistoupeno
k celkové rekonstrukci.  Byl
obnoven původní vchod a
současný byl zazděn, v interiéru
byla ponechána nika, která
vchod připomíná a může sloužit
jako dodatečný úložný prostor.
Z důvodu lepšího osvětlení
prostor byl obnoven i původní
okenní otvor do dvora, došlo k
zateplení podlahy, byla osazena hexagonová cihelná dlažba a v současnosti se vyrábí nové
nábytkové vybavení. Nový vchod do podatelny bude osazen celoprosklenými dveřmi se skrytou
ocelovou zárubní. V tomto stylu budou postupně měněny i ostatní vstupní výplně v prostoru
mázhausu.
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A. Péče o kulturní památky v MPZ

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPZ na konci roku 2019, rozloha
MPZ.
Počet památek: 22
Rozloha: 16,7ha

Kulturní památka Adresa Rejstříkové č.
Morový sloup Panny Marie Palackého nám. 29663/7-749
kašna se sochou sv. Floriána Palackého nám. 35337/7-751
Městský dům č. 2, ul. Josefa Vávry Josefa Vávry 2/74 31389/7-743
Bratrská škola Ve sboru 15/272 17587/7-746
Městský dům č. 2, Růžová ul. Růžová 2/98 15141/7-745
Městský dům č. 3, Žerotínovo nám. Žerotínovo nám. 3/119 14023/7-747
Městský dům č. 31, Palackého nám. Palackého nám. 31/14 21159/7-738
Městský dům č. 35, Palackého nám. Palackého nám. 35/16 17390/7-740
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Palackého nám. 37443/7-725
Městské opevnění Po obvodu hist. jádra 17489/7-724
Městský dům č. 33, Palackého nám. Palackého nám. 33/15 18266/7-739
Městský dům č. 11, Palackého nám. Palackého náměstí 11/5 21312/7-733
Radnice Palackého nám. 9/4 34456/7-732
Pírkův dům Palackého nám. 6/196 41687/7-731
Frušauerův dům Palackého nám. 8/195 20523/7-734
Městský dům č. 18, Palackého nám. Na Brněnce 18/188 42201/7-735
Městský dům č. 43, Palackého nám. Palackého nám. 43/88 34405/7-741
Městský dům č. 20, Palackého nám. Palackého nám. 20/187 28785/7-736
Městský dům č. 12, Palackého nám. Palackého nám. 12/27 44954/7-737
Areál bratrského sboru Ve sboru 10/360 37822/7-728
Městský dům č. 1 Jana Schwarze 1/104 23145/7-748
Městský dům č. 41, Palackého nám. Palackého nám. 41/87 101192
Židovská kašna Komenského nám. 14859/7-752
Synagoga Josefa Vávry 1483 102696

A.2. Kulturní památky v MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu, včetně
důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.

Dvorní hospodářské stavení bratrského sboru, součást kulturní památky rejst.č. ÚSKP 37822/7-
728: Dvorní stavení je dlouhodobě neudržované, je využíváno pouze jako sklad dřeva na topení.
Majitelka nemá dostatek finančních prostředků na opravu, v letošním roce investovala do
výměny střešní krytiny na obytné budově, která již byla v havarijním stavu.

Městský dům, Palackého nám. 35, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 17390/7-740: Na domě byla
v posledním desetiletí opravena střecha, není tedy v havarijním stavu jako celek, ale ve špatném
stavu jsou okenní výplně a štuková výzdoba. Opravu formou restaurování by potřeboval
kamenný renesanční vstupní portál.

https://pamatkovykatalog.cz/?element=2151143&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=2155697&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14755156&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14761098&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14754921&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=771078&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14755315&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14760106&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14754258&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14756250&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14754709&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14755031&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14759982&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14755093&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14753990&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14755350&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14754586&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14754114&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=1192741&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=14757079&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=2308162&action=element&presenter=ElementsResults
https://pamatkovykatalog.cz/?element=2308342&action=element&presenter=ElementsResults
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Majitel nemovitosti neměl dostatek prostředků na opravu, dle posledních informací přemýšlí
nad prodejem nemovitosti.

Židovská kašna, Komenského nám., kulturní památka rejst. č. ÚSKP 14859/7-752: Roku 1968
byla památka zničena a její cenné zbytky jsou deponovány ve skladovacích prostorách města.
Uvažuje se o její obnově.

A.3. Kulturní památky v MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením
důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.
Synagoga, Josefa Vávry 26 bývalá židovská čtvrť kulturní památka rejst. č. ÚSKP 102696.
Postavena dle projektu vídeňského architekta Lorenze Wagnera v pozdně empírovém stylu
roku 1853 v místě starší modlitebny.
Byla uzavřena na jaře 1942. V letech 1945 – 1968 sloužilo jako skladiště městského národního
výboru. Roku 1969 bylo vybudováno železobetonové podlaží pro sklad národního podniku
Klenoty, který v synagoze působil do roku 1995.
V roce 2008 započata celková obnova objektu, kdy došlo k opravě hlavní střechy. V roce 2018
bylo vybouráno železobetonové podlaží, staticky opatření, sanace objektu a opravena střecha
nad bočním vchodem aktuálně se zhotovuje PD na dokončení obnovy Synagogy za účelem
získání dotace.

A.4. Kulturní památky v MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce
2019, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

Stavba, adresa Rejstř.č. ÚSKP Provedené práce
městský dům, Palackého
nám. 33

18266/7-739 Oprava kamenných prvků, oprava nátěru oken
a dveří. Přízemí domu je pronajímáno (jako
nebytový prostor), zbytek domu slouží pro
bydlení.

Bratrský sbor, Ve sboru
10/360

37822/7-728 Výměna střešní krytiny. Objekt je pro bydlení.

bývalá radnice, Palackého
nám. 4/9

34456/7-732 Oprava kamenného portálu a schodiště
památníku A.Muchy. V objektu je expozice
Alfonse Muchy, je zde také umístěno turistické
informační centrum.
Oprava komínů budovy Památníku Alfonse
Muchy
Výměna a repase oken a vrat budovy
Památníku Alfonse Muchy.

Pírkův dům, Palackého nám.
196/6

41687/7-731 Sanace soklu.

Rekonstrukce podatelny v přízemí. Obnova
původního vchodu a původního okenního
otvoru, zateplení podlahy, nová cihelná
podlaha a úprava dispozice včetně
nábytkového vybavení.

kašna se sochou sv.Floriána,
Palackého nám.

35337/7-751 Udržovací práce na kašně.
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kostel Nanebevzetí Panny
Marie

37443/7-725 Oprava kamenných prvků exterieru kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích - 2.etapa
Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Ivančicích. Ve třech podlažích vznikly
nové výstavní prostory, v posledním patře pak
vstup na ochoz věže, ze které je krásný výhled
na centrum města i dalekého okolí.

městský dům,  Palackého
náměstí 87/41

101192 Obnova dřevěných prvků zábradlí hl.
schodiště, dřevěné stěny s vitrážemi a dveřmi
do obytného prostoru. V přízemí domu je
umístěna lékárna, zbytek domu slouží
k bydlení.

sloup se sousoším Panny
Marie

29663/7-749 Obnova Mariánského sloupu, Palackého
náměstí, Ivančice, dokončovací práce okolo
sloupu.

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku,
s uvedením důvodu (např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné
obnovy atd.)
V roce 2019 nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku.

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením
důvodu. Uveďte, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl
prohlášen za kulturní památku.

Náhrobek rodiny Zozuli di Salino – památkově hodnotný kamenný náhrobek rodiny Zozuli di
Salino (rodiny Vávrovy a Grafovy) situovaný při severní zdi ivančického městského hřbitova
vznikl v roce 1932 na základě promyšleného zadání měšťana Josefa Vávry, někdejšího ředitele
zdejší obecné a měšťanské školy, zakladatele ivančického městského muzea a publicisty.
Ústředním motivem ladně komponované jednoduché klasicizující architektury náhrobku se stal
druhotně osazený renesanční reliéf s okřídleným benátským lvem sv. Marka s nápadně
antropomorfními rysy zvířecí hlavy. V sepulkrálním a rodinném kontextu dotčený reliéf
symbolicky upomíná na dávné vlašské kořeny rozvětveného a ve městě váženého ivančického
rodu (choť Josefa Vávry pocházela z rodiny Zozuli di Salino). Pískovcová deska ze 17. století s
charakteristickým oběžným vejcovcovým orámováním bývala původně součástí domovního
znamení zaniklého objektu, který se kdysi nacházel v majetku výše zmiňovaného kupeckého
rodu.

Besední dům – probíhá prohlašování za kulturní památku.
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B. Péče o ostatní objekty v MPZ:

B.1. Budovy v MPZ, které jsou ke konci roku 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu
vlastníka či charakteru objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto
stavu

Městské domy Ve Sboru 17 a 19
Majitelka obou domů žije trvale v zahraničí, dlouhodobě se o nemovitosti nestará, jeden z
domů je již v torzálním stavu.

B.2. Budovy v MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se
stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

Stavba, adresa Parc.č. Provedené práce
Areál bývalého mlýna 175 Rekonstrukce bývalého občerstvení, nový

interiér včetně nových francouzských
dřevěných oken a zahradní úpravy dvora.

Rodinný dům,
Drůbeží trh 3/90

St. 101 Výměna střešní krytiny včetně latí a
oplechování, RD

Rodinný dům,
Jana Schwarze 105/3

St. 443/1 Oprava klempířských prvků a oprava fasády
rodinného domu

Městský dům,
Palackého náměstí čp.10

St. 16 Zřízení dvou bytů ve dvorní části městského
domu

Garáže, Mlýnská ulice St. 108/3, 108/4 Výměna střešní krytiny a krovu nad garážemi
Městský dům,
Palackého náměstí čp.
13/29

St. 13 Obnova domovních dveří

Městský dům,
Žerotínovo nám. 143/6

St. 63/1 Stavební úpravy RD – změna dispozic, obytné
podkroví, objekt pro podnikání a bydlení

Městský dům,
Josefa Vávry 4

St. 451 Rekonstrukce RD – výměna oken a zateplení
fasády, objekt pro bydlení

Městský dům,
Komenského nám. 84/2

St. 93/1 Výměna oken ve dvoře – v nájemním bytě

Rodinný dům,
Ve Fortně 1

St. 358, 359 Celková rekonstrukce dvou sousedních RD –
zvýšení hřebene střechy, přístavba ve dvoře,
nové členění fasády vycházející z fotografie
z roku 1919.

Hotel,
Palackého náměstí 11/25

St. 15/1 Oprava fasády hotelu U černého lva

Areál bývalého mlýna
V rámci areálu bývalého mlýna, který leží za kostelem Nanebevzetí Panny Marie, se v minulých
letech podařilo soukromé majitelce opravit baštu městského opevnění. Vznikly tak zajímavé
galerijní prostory, které nyní čekají na svého nájemce. Hned vedle bašty leží dvorní objekt
mlýna, kde vznikl prostor pro kavárnu či bistro a poskytuje galerii hygienické zázemí. Uzavřený
dvůr pak prošel zahradnickými úpravami – vznikly trvalkové záhony a travnatá plocha
s vysazeným liliovníkem tulipánokvětým, před kavárnou a galerií jsou prostory dlážděné,
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vhodné pro letní posezení. V centru Ivančic vzniklo krásné klidné místo s velkým potenciálem
pro menší kulturní akce.

Hotel u Černého lva
Místně nesoudržné a odfouklé omítky byly otlučeny a znovu doplněny. Jednotlivé plastiky a
ostatní zdobné prvky fasády byly doplněny do původního tvaru. Fasáda byla poté přetřena
fasádní barvou stejného odstínu jako původní

Městský dům, Palackého nám. 13/29
Obnova domovních dveří – replika původních secesních dveří se zachováním původní mříže a
vyřezávané lišty.

Fasáda hotelu po obnově Replika původních dveří
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Rekonstrukce Besedního domu
Besední dům stojí v Ivančicích od roku 1890, byl postavený v novorenesančním slohu, interiéry
jsou secesní a sloužil vždy společenskému životu v Ivančicích.  Stavba prochází postupnou
rekonstrukcí za účelem kompletní modernizace a maximálního využití základní funkce objektu.
V minulých letech proběhla

· 2016 Oprava střechy - výměna poškozených prvků krovů, oprava komínů a kompletní
výměna krytiny

· 2018 repase oken, dveří a vrat

V tomto roce probíhají bourací práce v suterénu osekání starých omítek, vybourání podlah v 1.
PP částečně v 1. a 2. NP, nové kanalizační rozvody k odstranění vlhkosti 1. PP. V 1. NP byla
započata rekonstrukce sociálního zařízení.

Besední dům právě prochází řízením o prohlášení stavby za kulturní památku.

B.3. Budovy v MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice.

Městský dům Komenského náměstí 17.
Majitel nemovitosti chtěl dům rekonstruovat, tj. ponechat klenuté přízemí domu a vystavět
nové druhé nadzemní podlaží s novou střechou, přízemí navrženo pro ordinace lékařů, druhé
nadzemní patro a podkroví k bydlení. Při postupné demolici však došlo k vážným statickým
poruchám a bylo nutné celý projekt rekonstrukce zastavit a přepracovat. Došlo ke ztrátě
jednoho z původních židovských domů. Nově schválená novostavba bude ctít původní
objemovou strukturu domu a vzhled uliční fasády.

Rodinný dům, Dolní Hlinky č.14
Při rekonstrukci přízemního řadového domu bylo v projektu počítáno se zachováním nosného
zdiva přízemí. Při realizaci však bylo zjištěno, že se jedná o vlhké nepálené cihly, které neměly
dostatečnou únosnost, aby unesly nově budované podkroví. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno
k demolici a postavení nového řadového RD na stejném půdorysu.
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPZ

C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPZ (např. povrchy
komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2019. Uveďte
významné akce, které byly v letech 2009-2019 podniknuty ke zlepšení stavu.

2019
Rekonstrukce části Palackého náměstí
Na ploše před kostelem se nacházel dožívající asfaltový povrch členěný rastrem kamenných
pásů, ohraničený zvýšeným kamenným obrubníkem. Okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie
byly rozpadající se kamenné patníky s nevzhledným zábradlím. Zdivo kostela navlhalo díky
sníženým anglickým dvorkům ohraničených rozpadajícími se kamennými zídkami a špatnému
stavu dešťových svodů ze střechy kostela. Vstup do kostela byl možný jen po schodech, bez
možnosti přístupu imobilních občanů.
Architektonický atelier Tišnovka navrhl obnovu tohoto prostranství. Posunul terénní zlom
kolem kostela, umožnil tím průjezd před kostelem i bezbariérový přístup do kostela a tento
výškový rozdíl osadil schodišťovými kamennými stupni. Plocha před kostelem byla nově
vydlážděna žulovými odseky v různých barevných valérech. Odlišnost funkce dané plochy je
zdůrazněna odlišným kladením. Do dlážděného prostoru nad schody je vložena do půdorysu
elipsa, která má být reminiscencí na secesní ornamentiku a zvýrazňuje plochu před kostelem,
která je těžištěm Palackého náměstí.

Vlastní rekonstrukci plochy před kostelem předcházel záchranný archeologický výzkum.
Soustředil se především na průzkum středověkého a raně novověkého hřbitova, který se
nacházel při kostele Nanebevzetí Panny Marie (poprvé nepřímo doložen zmínkou o faráři
Mathias de Ywansit roku 1221). O možném starším původu kostela poukazuje fakt, že nejstarší
úroveň hrobů pochází z přelomu 11. a 12. století. Převážná část hrobů pak pochází z 15. a 16.
století. Po roce 1560 se na uvedeném hřbitově pohřbívalo jen výjimečně. Celkem bylo
prozkoumáno na 630 kosterních pozůstatků v anatomické poloze. Jako hrobová výbava byly
nejčastěji nalézány korálky či křížky z růženců (8 ks), medailonky (2 ks), zdobené čelenky (5 ks),
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přezky (5 ks), prsteny (3 ks), záušnice (7 ks), mince (1 ks), mimo hroby byla nalezena řada dalších
středověkých a novověkých mincí (12 ks).
Kromě hřbitova byly zdokumentovány i další aktivity související s osídlením dané lokality.
Nejstarší artefakty pocházely z mladší doby kamenné z kultury takzvané lineární keramiky.
Jednalo se o zlomky keramiky a kamenné štípané industrie. Dále se objevila celá nádoba
z přelomu střední a mladší doby bronzové. Mladší pravěk byl zastoupen keramickým
materiálem z období halštatu.
Ze středověkých aktivit se vedle hřbitova podařilo nalézt základy zděné konstrukce související s
původním opevněným areálem, který předcházel založení města a v dobových pramenech byl
označován jako "Ivaň" či "na Ivani". Severně k ohrazení hřbitova přiléhala nejpozději od
15. století budova, která měla přinejmenším tři fáze a zanikla nejpozději v druhé polovině
18. století.
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Sjednocení vysazených stromů, včetně mříží a laviček
Na Palackého náměstí byly vysazeny různé druhy stromů, některé z nich pak začínaly odumírat.
Stromy tedy byly sjednoceny, byl vybrán druh Platanus acerifolia „Alphens Globe“. Jde o pomalu
rostoucí odrůdu platanu s kompaktní kulovitou korunou vhodnou do stromořadí s omezeným
prostorem, dobře snáší městské znečištěné ovzduší a zadláždění. Kolem stromů byly osazeny
stromové mříže, na několika místech v kombinaci s lavičkami. V budoucnu bude stromořadí
doplněno o další stromy.

2013-2016
Dětský svět
V historickém centru města, na plochách původních zahrad historických domů, na ploše
2500m2 vznikl park s nový dětským hřištěm. V dřívějších dobách byla plocha používána jako
hřiště pro MŠ a dopravní hřiště, ale začátkem 21. století bylo hřiště uzavřeno a postupně
chátralo. Od roku 2013 probíhalo vyčištění prostoru od náletových dřevin a zbytků herních
prvků a zpevněných ploch. Zahradní architektka v roce 2016 zpracovala nový návrh na využití
těchto ploch, kde vstupní část je odpočinková s posezením na lavičkách, zadní část pak slouží
jako dětské hřiště s dřevěnými herními prvky. Celý park je doplněn zpevněnými plochami a
lavičkami.

V roce 2018 je ve městě Ivančice spuštěna 1. etapa městského monitorovacího kamerového
systému. Dohled a obsluhu provádí Městská policie Ivančice. V roce 2019 další etapa, kamery
monitorují i část MPZ.
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2017
Nátěr sloupů veřejného osvětlení Komenského náměstí, ul. Růžová, ul. Jana Schwarze a
Drůbežní trh

2013
V ulici Ve Sboru po vybudování kanalizace, následovalo celoplošné zapravení komunikace
(dlažební kostka 10x10 a 16x16) s vybudováním nových parkovacích stání současně byly
osázeny nové sloupy veřejného osvětlení (s historizujícími prvky). V rámci oprav chodníků byly
řádně svedeny dešťové vody do kanalizace a zároveň započala sadbová úprava zeleně, která
byla dokončena v roce 2014 současně s obnovou Památníku Jana Blahoslava.

¨

2011 – 2014
Obnova kanalizace v centru města (MPZ)  včetně celoplošného zapravení dlážděných povrchů
(klasická dlažební kostka 10x10 a chodník mozaika 4x4).

• Komenského náměstí, Palackého náměstí, Drůbežní trh a U Nové brány.

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPZ v roce 2019. Uveďte
významné akce, které byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky,
prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací, dobrovolníků atd.)

Hlavní závady životního prostředí lze spatřovat v tom, že ne všechny nemovitosti, ve kterých
vznikají odpadní vody, jsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou na ČOV
Ivančice. Dále lze za závadu označit nedůslednou a neúplnou separaci odpadů, i když jsou k
tomu ve městě vytvořeny podmínky.

Charakteristika a výčet akcí a činností pro zlepšení životního prostředí v letech 2009 - 2019

Zásadní akcí a stavbou pro zlepšení životního prostředí bylo dobudování kanalizační sítě pro
odvádění splaškových odpadních vod na ČOV Ivančice, u které byla v rámci dobudování
kanalizace provedena modernizace a intenzifikace na cca 23 000 EO. Z hlediska zásobování
obyvatel vodou byla dále provedena rekonstrukce prameniště Ivančice s vybudováním infiltrace
povrchové vody z VVT Jihlava pro následné jímání podzemních vod, čímž bylo omezeno a
sníženo odebírání podzemní vody a využívání přirozených horizontů podzemní vody, které tak
v důsledku současných klimatických podmínek (úbytek srážek) mají možnost pro dlouhodobější
regeneraci.
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Z hlediska odpadového hospodářství byl ve městě Ivančice zřízen a rekonstruován odpadní dvůr
pro ukládání všech druhů odpadů vzniklých na území města vyprodukovaných jeho občany, na
území města jsou zřízena sběrná hnízda s barevně označenými kontejnery pro ukládání
separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, elektro zařízení, oděvy). Tato sběrná hnízda jsou
průběžně kontrolována a v případě potřeby doplňována dalšími nádobami nebo jsou zřizována
nová sběrná hnízda. Občanům města, kteří zde mají trvalý pobyt i těm, kteří zde vlastní
nemovitosti a nejsou občany města, jsou zdarma do zápůjčky poskytovány nádoby na ukládání
bioodpadu – nádob bylo ve sledovaném období poskytnuto téměř 1300 ks.

Město v roce 2018 založilo příspěvkovou organizaci „Technické služby města Ivančice“, která
mimo jiné provádí úklid města, včetně čištění místních komunikací pomocí pořízeného
zametacího stroje, čímž dochází ke snížení prašnosti ve městě. Tato organizace má dále v náplni
své práce péči o městskou zeleň – udržování travnatých porostů, osazování pozemků zeleně
květinami, umístění a osazení mobilních nádob s květinami, vysazování keřů a stromů apod. Pro
další zlepšení životního prostředí ve městě byl zpracován pasport zeleně, jehož součástí je
ošetřování, údržba a výhled pro následující období pro výsadbu nové zeleně ve městě.

V rámci zlepšení životního prostředí na území města bylo provedeno odstranění historicky
vzniklého uložení stavebních odpadů, výkopků, stavební sutě, zeminy apod. z prostoru plochy
v lokalitě „Na Réně“. Tím je toto území připraveno pro výhledové vybudování klidové zóny pro
občany a návštěvníky města. Dle zpracované studie je počítáno s multifunkčním využíváním
tohoto prostoru. Mělo by být vybudováno několik sportovišť, klidová zóna s parkem apod.
Rovněž byla provedena, úprava a rekonstrukce parku „Panovského zahrada“, který slouží
veřejnosti.

Centrem města probíhá historicky stávající otevřený mlýnský náhon, který byl v roce 2013
vyčištěn a odbahněn. Čištění úseku o celkové délce 450 m, jehož součástí bylo 100 m
zatrubněné části, cca 40 m pod bývalým mlýnem přímo v centru města MPZ a cca 60 m dlouhý
úsek mezi dvorky rodinných domků.

Každým rokem v rámci akce „Ukliďme Česko“ probíhá úklid veřejných prostorů na území města.
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční
akce v MPZ v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické
vedení atd.).

Objekty v MPZ jsou napojeny na kanalizační síť ústící do ČOV, na vodovodní řad, rozvody ele.
energie, dále možnost napojeni plyn a datová kabaly.

2019
V rámci rekonstrukce plochy před kostelem

• nové rozvody elektřiny pro kulturní akce
• nové odvodnění dešťové vody plochy před kostelem

Městský kamerový systém II. etapa

2018
Městský kamerový systém I. etapa
Datové kabely – výměna metalických kabelů za optické

• ul. Josefa Vávry a Komenského náměstí

2014
Obnova kanalizace v historickém centru města (MPZ) dokončeno v roce 2014

· Komenského náměstí, Palackého náměstí, Drůbežní trh a U Nové brány.
· Obnova vodovodního v části Komenského náměstí a Palackého náměstí

Obnova vodovodního v části Komenského náměstí a Palackého náměstí,

2013
· V ulici Ve Sboru vybudována kanalizace

2012 -2014
Obnova kanalizace v historickém centru města (MPZ)

• Komenského náměstí, Palackého náměstí, Drůbežní trh a U Nové brány.



23

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPZ

Informační systémy města
· Informační elektronická úřední deska na Palackého náměstí před radnicí a za kostelem

vedle služebny Městské Policie
· Informační kiosky na Komenského nám. a ve vestibulu radnice.

Turistické trasy
Městskou památkovou zónou vedou tři turistické trasy. Červená prochází na jednu stranu do
Radostic, v opačném směru kolem řeky Jihlavy přes Náměšť nad Jihlavou, Třebíč, Jihlavu…
Modrá trasa vede od Silůvek a směřuje na Moravský Krumlov. V blízkém okolí vedou cyklotrasy.
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D.1. Počet trvalých obyvatel v MPZ.

Počet trvalých obyvatel v roce 2009 v MPZ Ivančice 912 (včetně osob s pobytem na MěÚ)
z celkového počtu 9 378 obyvatel města Ivančice
Počet trvalých obyvatel v roce 2019 v MPZ Ivančice 1217 (včetně osob s pobytem na MěÚ) z
celkového počtu 9 618 obyvatel města Ivančice

D.2. Turistické a informační centrum Ivančice

Činnosti Kulturního a informačního centra Ivančice:
· Poskytování informací o službách v Ivančicích (i telefonicky)
· Provoz turistického informačního centra (certifikováno A.T.I.C.)
· Prodej upomínkových předmětů
· Vydávání Ivančického zpravodaje
· Stálá expozice Vladimíra Menšíka
· Stálá expozice Alfonse Muchy (v současné době dočasně uzavřena)
· Divadla, koncerty, zábavná představení, cestovatelské besedy v kině Réna
· Provoz kina Réna
· Výstavy a koncerty v galerii a sklepení Památníku A. Muchy
· Představení pro mateřské, základní a střední školy
· Pořádání akcí města - Slavnosti chřestu a vína, pouť, Svatováclavské trhy, Advent v

Ivančicích, farmářské trhy, příležitostné akce
· Zájezdy poznávací a za kulturou
· Vydávání a prodej propagačních materiálů, pohlednic
· Vydávání infokatalogů

Otevírací doba:
Pondělí, středa 9.00–12.00, 13.00–17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 9.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota, neděle, státní svátky 13.00–17.00, v červenci a srpnu 9.00–12.00, 13.00–17.00
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPZ v roce 2019 a
s jakým zaměřením (kulturně výchovným, společenským atd.).

Bašta městského opevnění – majitelka hledá vhodného nájemce pro provoz galerie

Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
Dne 27. července 2019 proběhlo zpřístupnění kostelní věže veřejnosti. Věž kostela funguje jako
vyhlídková věž s výhledem na MPZ, v jednotlivých patrech jsou panely s výsledky
archeologického výzkumu na Palackého náměstí v letech 2018 - 2019, dále jsou tu historické
fotografie kostela a panely pojednávající o historii kostela, věže, apod.
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D.4. Občanské vybavení MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická,
tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně
jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období).

Město Ivančice má 6 místních částí Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Letkovice, Němčice,
Řeznovice. Městská památková se nachází přímo v centru města.
Na náměstí stojí památkově chráněný Pírkův dům, který slouží jako radnice, nádvoří je
využíváno při kulturních akcích (Letní kino, Pouť, Slavnosti chřestu, advent, zimní 
promítání, dětská vystoupení, divadlo, koncerty aj.)
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Kulturní a informační centrum využívá prostory Staré radnice – památník A.Muchy. Nedílnou
součástí kulturního života města je Kino Réna nacházející se MPZ, v roce 2019 proběhla
rekonstrukce podia, připravuje se snížení energetické náročnosti kina.
Kino je využíváno k:

· Promítaní filmů
· Koncertům
· Besedám
· Divadelním vystoupením
· Výstavám
· Veřejným zasedání zastupitelstva

Centrem kulturního dění byl Besední dům (Hotel, restaurace, bar a společenský sál), nyní je
v současné době uzavřený z důvodu probíhající kompletní rekonstrukce. V MPZ jsou další
stravovací zařízení:

· Penzion s restaurací
· Pizzerie
· Zdravé potraviny & Café bar Lapacho provozuje veřejné WC (za finanční podpory

města)
· Hospůdka
· Kavárna
· Cukrárny
· Lahůdky

Další možnosti občerstvení a ubytování nalezneme mimo památkovou zónu včetně
příměstských částí.

Lékařskou péči ve městě zajišťuje nemocnice, léčebna pro dlouhodobě nemocné, pohotovost
a soukromé ordinace lékařů. Přímo v památkové zóně se nachází několik ordinací soukromých
lékařů, 3 oční optiky, lékárna, půjčovna kompenzačních pomůcek a veterinární ambulance. Na
Komenského náměstí probíhá výstavba nového domu, kde budou umístěny další soukromé
ordinace. Dále můžeme využít dvě pohřební služby.

V památkové zóně několik vzdělávacích institucí:

· ZŠ Vladimíra Menšíka
· Základní umělecká škola Alfonse Muchy
· Dvě jazykové školy
· Dvě autoškoly

Volnočasové aktivity nabízí Středisko volného času, městská sportovní hala, stadion, 2x fitness
centrum, menší bazén v nemocnici, hřiště a tělocvičny v příměstských částech. Postupně
vznikají nové úseky cyklotras a cyklostezek, dále město buduje venkovní areál Réna, v roce 2019
proběhla rekonstrukce zahrady vily Panowských. Přímo v městské památkové zóně nalezneme
Dětský svět - venkovní park s dětským hřištěm a Orlovna - kuželna a tělocvična.
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Úroveň občanské vybavení v MPZ Ivančice je velice dobrá. Přímo v historickém centru města
(MPZ) najdeme:

· Několik poboček bankovních institucích
· Pobočka České pošty
· Pobočka Finančního úřadu
· Obvodní oddělení Policie České republiky
· Služebna Městské policie
· Stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
· Služby pojišťovacích makléřů
· Realitní kanceláře
· Advokátní kanceláře

Dále zde nalezneme mnoho obchodů s různorodým sortimentem:
· Potraviny, ovce zelenina, maso a uzeniny
· Drogerie, sport, tabák
· Textil, látky, galanterie, obuv, kožená galanterie
· Papírnictví, hračky, dárkové zboží, šperky
· Domácí potřeby, elektro
· Květiny a dekorace
· Nábytek, podlahové krytiny a bytový textil
· Autodíly, prodej a servis počítačové a kancelářské techniky
· Několik vinoték
· Rybářské potřeby

Přímo v centru máme malou pekárnu pečiva s prodejnou. Obyvatelé a návštěvníci můžou využít
i dalších služeb:

· Kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže v několika salonech v MPZ
· Svatební salón
· Zámečnictví
· Práce podlaháře a sádrokartonáře
· Úklidová firma
· Účetní
· Služba, družstvo invalidů – Ivančice
· Uměleckého kováře
· Fotoateliér

Vzhledem k tomu, že autobusové nádraží úzce sousedí s MPZ a vlakové nádraží je nedaleko,
nezajíždí do historického centra žádná veřejná doprava. V roce 2017 město zavedlo zóny
placeného parkování na Palackého náměstí a Komenského náměstí, z důvodu regulace vozidel
hlavně dlouhodobého stání. Senioři a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou využívat městem
dotovanou službu Senior taxi na území celého města.
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D.5. Propagace Programu regenerace MPZ na webových stránkách města. Prezentace
MPZ a kulturních památek, nacházejících se ve městě na webových stránkách města -
informace pro návštěvníky MPZ.

Dokumenty památkové péče naleznete na stránkách měst v části územním plánování
https://ivancice.cz/urad/odbory/orr/ .

Virtuální prohlídka
Pohled z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie a Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie
http://mesto.ivancice.pano3d.eu/

Kabelová Televize Ivančice prezentuje aktuální dění města http://www.tiv.cz/ a
https://www.facebook.com/TV.Ivancice/

KIC Ivančice provozuje vlastní webové stránky, propagace kulturních památek je součástí
„Informací pro turisty“ v záložce „Tipy na výlety“.
www.kic.ivancice.cz,
Aktuální pozvánky a fotky https://www.facebook.com/KIC-Ivančice-413024928882076/

Aktuální dění prezentuje město Ivančice na stránkách města https://ivancice.cz/ a dále na
https://www.facebook.com/Ivancice/

Město se prezentuje každý rok v Brně na
veletrhu cestovního ruchu Regiontour na
stánku Mikroregionu Ivančicko.

https://ivancice.cz/urad/odbory/orr/
http://mesto.ivancice.pano3d.eu/
http://www.tiv.cz/
https://www.facebook.com/TV.Ivancice/
http://www.kic.ivancice.cz/
https://www.facebook.com/KIC-Ivančice-413024928882076/
https://ivancice.cz/
https://www.facebook.com/Ivancice/
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E. Společenský život

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě
podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením jejich
konkrétních aktivit v roce 2019.

Město žije kulturním, sportovním a společenským životem. Podílejí se na něm spolky, sdružení
a místní umělecké soubory, ke kterým patří:

· Středisko volného času (SVČ) – se svými vzdělávacími, sportovními a pohybovými,
výtvarnými a estetickými, tanečními kroužky, jezdeckým oddílem Palma

· TJ SLOVAN Ivančice - v němž pracují oddíly tenisu, stolního tenisu, šachů, odbíjené,
basketbalu a základní tělesné výchovy

· Klub českých turistů
· Český zahrádkářský svaz
· Svaz chovatelů
· Ivančický smíšený pěvecký sbor
· Pěvecký sbor Blahoš
· KIC
· Sestry řádu Karmelitánů (kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích)

Všichni se snaží, aby svými akcemi přispěli ke společenskému dění ve městě.
K prezentaci památek přispívá pořádání kulturních akcí, převážně koncertů v objektech kostela
Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích.

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace
MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě,
oslavy místních svátků atd.).
KIC Ivančice, komise pro regeneraci památkové zóny rady města i římskokatolická církev,
Českobratrská církev evangelická, ZUŠ Ivančice spolupracují na organizaci akce Dny evropského
dědictví (EHD). V roce 2019 bylo o víkendu 14. – 15. 9. otevřeno sedm památek – Památky
Jednoty bratrské, kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích, kaple Nejsvětější Trojice, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, židovský hřbitov, věž kostela Nanebevzetí Panny Marie a Památník
A. Muchy.

Výběr akcí na Palackého náměstí
· Slavnosti chřestu a vína
· Svatojakubská ivančická pouť
· Slavnostní otevření náměstí

s Vladimírem Menšíkem
· Jazz na schodech
· Svatováclavské trhy a Grilfest
· Čtyři adventní pátky – Advent

v Ivančicích
· Pravidelné farmářské trhy

s prodejem lokálních produktů.
Svatojakubská ivančická pouť
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Výběr akcí v kostele Nanebevzetí Panny Marie:
· Velikonoce
· Pouť svatého Jakuba
· Koncert hudebního souboru Plaisirs de Musique
· Koncert Czech Ensemble Baroque Choir a Karel Martine
· Noc Kostelů
· Dny evropského dědictví Ivančice
· Televize natáčení dokumentu o Alfonsi Muchovi
· Vánoce

Svatováclavské trhy a Grilfest
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Prostory nádvoří Radnice (Měšťanský Pírkův dům) jsou využívaný při konání kulturních akcí:

· Slavnosti chřestu a vína
· Svatojakubská ivančická pouť
· Letní KINO
· Školní vystoupení
· Divadelní představení pro děti

V Ivančicích na budově městského úřadu na
Palackého náměstí 5, byla odhalena pamětní deska
významného rodáka Václava Ignáce Dusíka,
hudebníka a ředitele hudební školy v Ivančicích.
Připomínka k 70. výročí vzniku ZUŠ.

V rámci oslav 100. výročí založení Gymnázium Jana Blahoslava se v sobotu 21.9.2019 vydal
průvod od budovy gymnázia na svou cestu městem k památníku Jana Blahoslava ležícího v ulici
Ve Sboru, která se nachází MPZ

V červenci byly prezentovány osazené Kameny zmizelých v
chodníku před některými domy, se jmény židovské obětí
II. světové války, kteří v domě žil.

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových
objektů.
(Zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých
prostředků na obnově památek v roce 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů).

Podnikatelská sféra se podílí na obnově památek v případě, kdy ji vlastní nebo ji využívá pro své
podnikatelské aktivity.
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019

F.1. Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a v kolika
případech (údaje zaokrouhlit):

Rozpočet Počet
akcí

Kč
(tis.) Poznámka

Celkem na území obce /města 7 5400
Z toho na území MPZ 5 5100
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na
území MPZ)

1 214

Podíl finančních prostředků z celkového
objemu výdajů rozpočtu města, na  obnově
památek v roce 2019 na území města v  %

2,007%

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPZ v roce
2019 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku
rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPZ na rok 2019,
která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019

Akce Kč (tis.)
Atrium dřevěné prvky + restaurování vitráží 300
Dokončení restaurování kamenných historických prvků na kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích

140

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o
finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity.

Akce Kč (tis.) Zdroj
Rekonstrukce střechy, Široká 1, Ivančice 1 676 Dotace kraj , dotace ORP – 237tis

Kč
Římskokatolická farnost Ivančice 170 Dotace kraj
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G. Koncepční příprava regenerace

G.1. Územní plán (stav rozpracovanosti, datum schválení).
Platný Územní plán Ivančice byl vydán zastupitelstvem dne 10. 4. 2017 s účinností od 26. 4.
2017

G.2. Regulační plán MPZ anebo územní studie MPZ (stav rozpracovanosti, datum
schválení zastupitelstvem).
-
G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum
jeho poslední aktualizace).
Regenerace městské památkové zóny byl schválen zastupitelstvem města Ivančice dne
7. 11. 1994.
V letošním roce proběhla aktualizace, které zastupitelé města Ivančic schválili dne 2. 12. 2019.

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPZ (stav
rozpracovanosti, datum schválení).
-
G.5. Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPZ (např. plán památkové
ochrany, strategie CLLD, ITI, IPRU).
-



H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPZ 
Stručně zhodnotit vývoj území MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a funkcí území MPZ 
včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu obyvatel, návštěvníků, podnikatelů atp. 
Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPZ. 

Městská památková zóna je ve velmi dobré kondici. Historické centrum nabízí dostatek 
obchodů, služeb i občanského vybavení. Z tohoto důvodu je tu v pracovních dnech velmi živo. 
Rekonstrukce prostoru před kostelem vyzdvihla krásu celého náměstí a umožňuje využití při 

velkých akcích, jako jsou Slavnosti chřestu, při komornějších akcích např. Jazz na schodech 
stejně tak i při pravidelných farmářských trzích. Zpřístupnění věže kostela přispělo ke zvýšení 
turistického ruchu, vznikla nádherná vyhlídka i krásné výstavní prostory v jednotlivých patrech. 
Co se týče veřejné zeleně, městská památková zóna je relativně malá, není zde prostor pro 
velké zelené plochy. Ale i tak se podařilo i díky dotaci od ČEZ opravit dětské hřiště s parkovou 
úpravou okolí. Díky umístění ve dvorní části nabízí prostor naprostý klid. V blízkosti centra 
probíhá rekonstrukce zahrady Panovských, na kterou navazuje velký park Réna s přírodním 

amfiteátrem. Město se snaží v rámci MPZ zvyšovat plochy zeleně např. velkými květináči 

s trvalkami a letničkami, závěsnými koši s letničkami apod. Díky rekonstrukci dvorního areálu 
mlýna, vznikla další klidná zelená plocha ve městě. Díky městskému opevnění, který tento areál 
lemuje, má místo silné genius loci a jakmile najde paní majitelka vhodného nájemce, přibude 

v zóně další polyfunkční prostor nabízející občerstvení, kulturu i příjemný odpočinek. 

Reklama v současné době není plošně regulována žádnou vyhláškou města, umisťování 

reklamních poutačů na fasádách domů podléhá vydávání závazného stanoviska. Z tohoto 
pohledu je snaha tyto plochy zmenšovat a kultivovat, nacházet s majiteli nemovitostí 
kompromisní řešení. 

Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPZ 
prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod. 

Jedním z další zdrojů pro obnovu památek je Jihomoravský kraj, minulosti město získalo dotaci 
ČEZ. 

Uvést, zda ve městě existuje vlastní fond pro území MPZ na obnovu kulturních památek, na 
opravu nepamátkových objektů. 

Město nemá speciální vlastní fond pro MPZ na obnovu kulturních památek, na opravu 
nepamátkových objektů. 
Je možné žádat z „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 2019" který dotuje Kulturu, 
péči o památky, spolkové činnosti a sport. 

Schválil Milan Buček, Starosta 

Podpis 

Datum 15.12. 2019 


