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Otevírací doba KIC Ivančice a stálé expozice 

Vladimíra Menšíka

Pondělí, středa  9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Úterý, čtvrtek, pátek   9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Soboty, neděle a státní svátky  13.00 - 17.00

Soboty, neděle a státní svátky 

v červenci a srpnu   9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Velký pátek, Velikonoční pondělí, Štědrý den, 
1. svátek vánoční, Silvestr a Nový rok - zavřeno

Věž chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie

Kostel se začal budovat v gotickém slohu ve druhé 
polovině 13. století. Původně měla věž pouze dvě 
patra. V 16. století byla zvýšena o další dvě podlaží, 
osazena ciferníky a současně zde byl zřízen byt pro 
zvoníka. Současnou podobu dostala věž v roce 1853, 
kdy byla špička ve tvaru barokní helmice nahrazena 
jehlancem.

Ivančická věž měří od země k zábradlí ochozu 
30 metrů. Celková výška věže od paty ke špičce kříže 
je 50 metrů. Na prostorný ochoz je třeba vystoupat 
140 původních dřevěných schodů.

Ve věži je umístěno 5 zvonů. Dva nejstarší, kolem 
kterých stoupá schodiště, jsou z 15. a 16. století.

V bytě zvoníka (15) byla v roce 2020 vytvořena malá 
expozice, která přibližuje, jak se ve věži žilo.

Otevírací doba věže:

březen (od 15. 3.), 

duben, květen, říjen   otevřeno o víkendu

červen - září    otevřeno denně

listopad - únor     zavřeno

Vstupenky na prohlídky věže jsou k zakoupení 
v KIC Ivančice (Památník Alfonse Muchy)

Konkrétní časy prohlídek a další informace 
v KIC Ivančice a na webu www.kic.ivancice.cz

Kontakty

15

Ladislav Renner, Milan Popovič, Zdeněk Mucha, 
Jan Sucharda, KIC Ivančice

Vytištěno v roce 2020 díky podpoře 

Jihomoravského kraje

Autoři fotografií



Vzniklo počátkem 13. století na křižovatce obchod-
ních cest, na soutoku tří řek - Jihlavy, Oslavy 
a Rokytné. Ve 14. století se stalo královským 
městem. Prošlo bohatou historií a svého vrcholu 
dosáhlo v 16. století, kdy zde sídlili českobratrští 
biskupové a pracovala tajná tiskárna. V 19. století 
byly Ivančice jedním z prvních středisek národního 
obrození na Moravě a po r. 1848 se staly centrem 
hospodářského života celého okolí. V současné 
době má město necelých 10 tisíc obyvatel a je obcí 
s rozšířenou působností.

Nejvýznamnějšími historickými památkami jsou 
gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie (1, 2), 
renesanční Dům pánů z Lipé (3) - sídlo městského 
úřadu, bývalá pozdně gotická radnice - dnes 
Památník Alfonse Muchy, mariánský sloup 
a kašna sv. Floriána (4), pozůstatky městských 
hradeb (5), kaple sv. Jakuba (6) a románský 
kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích (7), památ-
ky Jednoty bratrské, zachovalý židovský hřbitov 
(8) s obřadní síní a synagoga.

Oblíbenými výletními cíli jsou místní vyhlídky - 
rozhledna Alfonse Muchy (9) na Réně, rozhledna 
Na Oklikách (10) a rozhledna Vladimíra Menšíka 
(11) v obci Hlína. V posledních letech jsou velmi 
vyhledávaná také Ivančická zastavení. Významnou 
technickou památkou je železniční most - ivančický 
viadukt, postavený v letech 1868 - 1870. Z původní 
konstrukce byla ponechána část mostovky s jedním 
pilířem. 

Mezi nejvýznamnější kulturní akce patří květnové 
Slavnosti chřestu a vína (12). V červenci se koná 
Svatojakubská pouť a tradiční podzimní akcí jsou 
Svatováclavské trhy.

Město Ivančice

Ivančická zastavení

Od roku 2011 vznikají v Ivančicích a okolí odpočívky, 
tzv. Ivančická zastavení - sochy v přírodě vyrobené 
z kamene, dřeva a kovu, vždy doplněné posezením. 
Jsou oblíbenými výletními cíli rodin s dětmi, ale také 
turistů a cyklistů. Autorem většiny zastavení je 
ivančický umělec, sochař Josef  Zahradník.

Památník Alfonse Muchy (13) je druhou nejstarší 
budovou na náměstí. Původně sloužila jako radnice, 
později jako okresní soud. Stojí na základech dvou 
domů z 15. století. Gotický původ dokazuje lomený 
portál ve sklepení. Renesančními skvosty jsou dvě 
sklípkové klenby se svorníkem. Jedná se o nejstarší 
dochované klenby tohoto typu na Moravě. V tomto 
domě se narodil 24. července 1860 secesní malíř 
Alfons Mucha. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 
1992 - 2002 byla budova po tomto významném 
rodákovi pojmenována.

V současné době zde sídlí Kulturní a informační 
centrum Ivančice, které v prostorách Památníku 
pořádá výstavy a koncerty. V budově je ve dvou 
místnostech umístěna stálá expozice Vladimíra 
Menšíka (14). Expozice Alfonse Muchy je v součas-
né době uzavřena, připravuje se její nová, moder-
nější podoba.

Památník Alfonse MuchyNejznámějšími ivančickými rodáky jsou secesní 
malíř, designér a grafik Alfons Mucha (*1860    
  1939) a Vladimír Menšík (*1929   1988) - herec, 
moderátor a bavič, jehož rodný dům se nachází na 
Rybářské ulici a je osazen pamětní deskou (interiér  
domu není veřejnosti přístupný).
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