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P Ř I H L Á Š K A  

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2017 
 

 

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA BOSKOVICE 

 

 
 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 
 

Městská památková zóna Boskovice byla prohlášena na plenárním zasedání 

Jihomoravského KNV dne 20. 11. 1990 a skládá se ze tří relativně samostatných celků – 

vlastního „města v hradbách“, zámeckého areálu a bývalé židovské čtvrti a zaujímá tak 

prakticky celou plochu historické části města. Zahrnuje 37 nemovitých kulturních památek, 

z nichž nejvýznamnější jsou: hrad, zámek, zámecký skleník, kostel. Sv. Jakuba st., radnice, 

synagoga, židovský hřbitov a rezidence. Jinak se na území Boskovic nachází celkem 53 

nemovitých kulturních památek. 

Účelem vyhlášení bylo zabezpečit zvýšenou ochranu tomuto souboru a zachovat tak 

svébytný urbanisticko-architektonický útvar jedinečné historické hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská památková zóna je vymezena od západu ulicí Ant. Trapla, horní částí ul. 

Komenského, nám. Dr. Snětiny, ulicí kpt. Jaroše a ul. Sušilovou (po ZŠ). Dále hranice vede 

východně od objektu rezidence po budovu panského dvora včetně jízdárny, kopíruje linii 

zámeckého parku až k silnici v Pilském údolí. Dále vede po této silnici až k mostu, odtud 
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přímo na sever lesem k hradu. Od hradu po hřebenu kopce a oborou na úroveň konce 

zámeckého parku. Dále hranici tvoří zeď zámeckého parku až po ulici Pod Klášterem, odtud 

na západ ulicemi Pod Klášterem, Velenova, Joštova. Západní hranici tvoří pozemky 

následujících domů (včetně): Bílkova 17, 26, U Koupadel 8, které navazují na ulici Ant. 

Trapla. 

Zcela unikátní je v rámci České republiky soubor staveb bývalého židovského ghetta 

(po ghettu třebíčském nejzachovalejší charakteristická zástavba tohoto typu). Bývalému 

židovskému ghettu, jako nejhodnotnější části městské památkové zóny, byla v uplynulých 

deseti letech z hlediska památkové obnovy zóny věnována intenzivní pozornost. Výsledkem 

této soustředěné a trvalé péče je současný stav, který můžeme hodnotit jako technicky, 

esteticky i památkově nejoptimálnější od roku 1923, kdy celé ghetto, kromě dvou domů, 

vyhořelo a začalo být obnovováno v empírovém stylu. V současné době jsou téměř všechny 

památkově chráněné i nechráněné domy opraveny a dobře udržovány.  

Rekonstrukcí infrastruktury ghetta bylo dosaženo stavu, kdy tato část městské 

památkové zóny je v tomto ohledu nejvybavenější částí města Boskovic. V celé židovské 

čtvrti byl položen plynovod, rekonstruována kanalizace, obnoveny rozvody nízkého 

elektrického napětí a telefonu a uloženy v zemi, nově zadlážděny komunikace a chodníky 

včetně instalace nového historizujícího osvětlení. 

 

Nejvýznamnější památkové objekty městské památkové zóny: 

 

Radnice 

Budova městské radnice s věží, situovaná v 

průčelí horního konce Masarykova náměstí, je 

výraznou dominantou města Boskovic. Její 

základy a nižší část pocházejí už ze 13. – 14. 

století. Nynější podobu dostala radnice roku 

1567 ve stylu pozdní renesance. Její hlavní 

ozdobou je čtyřboká věž, vysoká 44 m. 

Původně to byl kupecký dům, kde kromě radnice 

bylo i skladiště, postavené ze dřeva vedle věže, 

tzv. špýchar (sýpka), kam cizí kupci ukládali své 

zboží. V roce 1713 vyhořela radnice spolu s 

několika domy, budova se opravovala v dubnu 

1714. V červenci 1765 byla věž na radnici 

zastřešena novou bání. Po požáru v květnu r. 

1823 znovu opravena. V roce 1859 radniční 

budova celkově přestavěna. 

V letech 1851 - 1960 sídlil v prostorách radniční 

budovy okresní soud, přízemní prostory byly po 

roce 1900 upraveny k obchodním a 

živnostenským účelům. V druhé části radniční 

budovy byla zřízena věznice a byt dozorce.  

V roce 1868 se opravovala střecha radnice, v 

červenci roku 1924 bylo přistoupeno k opravě celé 

věže, v roce 1927 bylo zavedeno elektrické 

osvětlení do soudní budovy a věznice.  

V roce 1955 byla provedena oprava radniční 

budovy a věže, v průčelí i na boční straně byla 

vyměněna okna a budova včetně věže opatřena 

novou omítkou.  

V roce 1958 byla budova radnice zapsána do 

státního seznamu nemovitých kulturních památek 
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pod č. 376. 

Roku 1977 byly opravovány věžní hodiny. V letech 1982-86 byly prováděny opravy stropů a 

střechy radniční budovy,  

 

Od roku 1992 došlo k vymístění městského archívu, který byl přemístěn do sklepních prostor 

radnicea iniciativou fyzické osoby za přispění 

města byla vybudována v historické části 

galerie Otakara Kubína. Ta je využívána i k 

pořádání menších kulturních a společenských 

akcí. Byl přebudován necitlivě provedený 

vstup do radnice včetně výměny dlažby, 

osvětlení, dveří, který slouží jako vstupní 

prostor do obřadní síně.v letech 1992-3 

opravena fasáda. V roce 1995 byl opraven celý 

kompletní obvodový plášť renesanční radniční 

věže, která je dominantou celého údolí 

Boskovické brázdy.V roce 2000 práce 

pokračovaly zřízením Městského informačního 

střediskase zázemím. 

Další práce v interiéru radniční budovy 

pokračovaly v následujících letech. Ty 

spočívaly v rekonstrukci stávajících obou 

využívaných podlaží a výstavbě nové výstavní 

expozice v půdním prostoru. V rámci obnovy 

byla v letech 2007 – 2009 vyměněna krytina 

z hliníkových šablon za krytinu z pálených 

tašek „bobrovka“. Součástí prací byla výměna 

částí krovu a sanační nátěr všech jeho prvků, 

klempířské konstrukce a montáž střešních 

oken na prosvětlení půdního prostoru. Původní 

historický empírový krov byl zachován, jeho 

prvky byly očištěny od vápenného nátěru. 

V roce 2010 byly provedeny úpravy interiéru 

radniční věže, tak aby mohla být zpřístupněna 

veřejnosti. Při rekonstrukci bylo nutné oddělit 

vstup do věže od prostor městského úřadu, celý 

vnitřek věže byl vybourán a nahrazen novým 

dřevěným schodištěm na ochoz. Slavnostní 

otevření ochozu radniční věže proběhlo 15. září 

2010. 

V roce 2012 navazuje jedna z posledních fází 

celkové obnovy a to obnova fasády obvodového 

pláště a v roce 2013 to byla obnova JV a S fasády 

dvorní části radnice, vč. klempířských prvků a 

obnova výmalby stropu v malé zasedací místnosti. 

Současně od roku 2013 funguje v dvorní části 

radnice v prostorách bývalé šatlavy úschovna kol a 

zavazadel.  

V roce 2015 byla obnovena fasáda radniční věže, provedeno seřízení hodinového stroje a 

obnovena výmalba všech čtyřech ciferníků. V roce 2016 byly kompletně obnoveny sklepní 

prostory (omítky, podlaha, odvlhčení). V současnosti jsou prostory využívány pro 

příležitostné výstavy, jako např. výstava Václava Havla, kdy na šestadvaceti panelech najde 
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návštěvník výstavy slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. 

Citáty doprovázejí fotografie. 

V současné době v budově radnice sídlí Městský úřad Boskovice, Městské informační 

středisko a IC Boskovicka a Galerie Otakara Kubína. 

 

Kostel sv. Jakuba staršího 

 

Farní kostel uzavírá svou 

mohutnou dolní částí 

severozápadní konec 

náměstí a ponechává jen 

úzký vjezd, kde patrně 

v dávných dobách bývala 

brána.  

Kostel několikrát vyhořel a 

jeho vnější vzhled se měnil.  

Za Václava Morkovského ze 

Zástřizl získal i třetí věž, 

vysokou 60 m, na severní 

straně nad bývalou sakristií. 

Stavba věže byla započata 

roku 1600 a ukončena po 2 

letech. Kostel byl dále 

opravován r. 1612, v letech 

1670 - 1679 za panování 

Jana Bohuše ze Zástřizl byl zrušen severní postranní vchod a přestavěna Mariánská kaple.  

Roku 1772 (stejně jako již roku 1566) shořelo zastřešení kostela i s věží. Při následující 

opravě věž snížena na 41 metrů a pokryta jednoduchou jehlancovou střechou. 

V roce 1774 byla věž podepřena dvěma masivními zděnými pilíři. 

Roku 1784, kdy byl zrušen klášterní kostel dominikánský, byly do farního kostela sv. Jakuba 

přeneseny dubové lavice opatřené řezbami. 

V roce 1839 zřídil František Xaver z Ditrichsteina na jižní straně novou sakristii a oratoř nad 

ní, v letech 1845 - 47 byl kostel upraven do dnešní novogotické podoby. Západní průčelní zeď 

chrámu byla posunuta o 4 metry. Místo bočního vchodu na jižní straně byla zřízena kaple 

Božského Srdce Páně. Byl zrušen původní kůr na jižní straně a nahrazen novým na západní 

straně. Starobylá kovaná kazatelna z roku 1626 byla roku 1847 nahrazena novou a přenesena 

do kostelíka Všech svatých.  

Od roku 1995 je řešen havarijní stav této kulturní památky, o čemž svědčí i zařazení do 

Programu záchrany architektonického dědictví. Z tohoto programu byly prováděny opravy 

této kulturní památky, spočívající v opravě krovů, výměně střešní krytiny, kompletní 

památkové obnově fasády, restaurování okenních vitráží a výměně dlažby. Práce budou dále 

pokračovat.Kostel je využíván každodenně k bohoslužbám a je zpřístupněn ve Dnech 

evropského dědictví a na požádání větším skupinám. Již několik roků zde probíhá přehlídka 

chrámových sborů. I město přispívá na opravy jednorázovými příspěvky z rozpočtu města 

(řádově 100 tisíc korun ročně) 

V důsledku havarijního stavu kamenné opěrné zdi u kostela bylo přistoupeno v roce 2007 

k opravě této zdi v celkové hodnotě 1 300 tis. Kč z Programu regenerace MPR a MPZ. 

Oprava spočívala z vybourání a zpětného vyzdění zdiva z pískovcových kamenů s 

vyspárováním, provedení nové betonové hlavy a novýchpískovcových pylonů zábradlí.  

Součástí opravy byla i povrchová úprava přilehlého schodiště včetně doplnění zábradlí a 

omítky čelních stěn. V roce 2017 proběhla oprava vnějšího pláště a kamenného soklu 
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Synagoga maior 
 

Jádro současné synagogy maior vystavěl pro 

židovskou obec roku 1639 původem italský 

stavitel Silvestr Fiota z Chiavenny. Roku 1698 

byla přebudována a rozšířena v barokním slohu. 

Její výmalba pochází ze 17. a počátku 18. století. 

Objekt boskovické synagogy je v rámci židovské 

architektury v ČR unikátní obnovenou 

restaurovanou vnitřní výmalbou v tzv. haličském 

stylu a tato výmalba je označována za 

nejucelenější příklad tradice výzdoby synagog, 

kterou po východní a střední Evropě šířili židovští 

umělci z Polska a Ukrajiny.  

Od roku 1989 byla prováděna rekonstrukce této 

kulturní památky, která byla do roku 1994 ve 

vlastnictví města a následně převedena bezplatně 

do majetku Židovské obce Brno. Převážnou 

většinu stavebních prací v nákladu cca 5 milionů 

Kč provedlo Město Boskovice. Po předání ŽO 

byly dokončeny dlažby a po etapách probíhalo 

restaurování nástěnných maleb, které je velmi nákladné. ŽO každoročně (bezúspěšně) 

uplatňovala žádost u MK ČR o zařazení této památky do Programu záchrany 

architektonického dědictví. Až získaná dotace ze zahraničního nadačního fondu umožnila ŽO 

Brno realizovat stavební 

a dokončovací práce 

(obnovení výmaleb), 

takže v prosinci 2001 

byla provedena 

kolaudace a v červnu 

byla slavnostně 

znovuotevřena pro 

veřejnost za přítomnosti 

izraelského velvyslance 

v ČR. Správu synagogy 

zajišťuje Muzeum 

regionu Boskovicka, 

prostory synagogy jsou 

využívány jako stálá 

expozice židovské 

kultury a ke kulturnímu využití (koncerty, divadla malých forem, křtění židovské literatury 

apod.). Každoročně v červenci je synagoga jedním z míst, kde probíhá Festival Boskovice, 

který je zaměřený na záchranu a obnovou židovské čtvrti v Boskovicích. 

V roce 2013 a 2014 bylo na budově synagogy restaurováno několik kamenných prvků fasády 

(ostění oken, sokl, nákolníky a portál a vybrané částí interiéru (výmalby, desky, římsa, 

klenby), byla opravena puklina v kamenné podlaze. 
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Zámek 
 

Zámek Boskovice byl zapsán 

do seznamu nemovitých 

kulturních památek dne 10. 

10. 1964. 

Zámek není ve vlastnictví 

státu, ale v rámci restitučního 

zákona byl po roce 1991 

vrácen původním majitelům, 

hraběcí rodině Mensdorff-

Pouilly. Zámek byl vystavěn 

v empírovém slohu a 

představuje nejrozsáhlejší 

slohově čistý empírový 

instalační komplex na 

Moravě s ojedinělým 

zařízením interiérů. Zámek je obklopen areálem anglického parku. Zámek byl budován v 

letech 1682 – 9 původně jako dominikánský klášter, ten byl zrušen v roce 1784, o rok později 

byla v prostorách bývalého kláštera zřízena manufaktura na výrobu barev. Smutným obdobím 

bylo jaro roku 1806, kdy byla budova využita jako lazaret císařských vojáků po bitvě u 

Slavkova. Již v této době se uvažovala o úpravě objektu na zámek, realizace této přestavby 

však proběhla až o třicet let později. K roku 1826 byla dokončena dominantní přestavba 

zámku v empírovém stylu, citlivě položená do rozsáhlého areálu volného anglického parku.  

Každoročně v období Vánoc a Nového roku na zámku probíhají netradiční noční prohlídky s 

živou hudební produkcí a divadelními vstupy, o které má velký zájem veřejnost.     

V roce 2000 byla provedena oprava sociálního zařízení a nádvoří zámku, v roce 2001 došlo k 

obnově fasády na čelní straně zámku. Dobové interiéry je možno shlédnout v doprovodu s 

průvodcem. Hudební sál, obřadní síň a nádvoří zámku je využíváno k pořádání kulturních a 

společenských akcí. V roce 2002 došlo k obnově fasády na čelní zdi zámku, v roce 2003 se 

opravovaly římsy, komíny, krovy, v roce 2008 probíhala oprava části střechy včetně komínů. 

V roce 2009 poskytlo MK příspěvek ve výši 900 tis. Kč mimo jiné na obnovu střešní krytiny, 

dále v roce 2010 příspěvek 500 tis. Kč a v roce 2011 částku 630 tis. na obnovu západní části 

střechy a komínů, v roce 2012 příspěvek 420 tisíc na obnovu fasády a v roce 2013 příspěvek 

400 tisíc na obnovu severní fasády vč. rodového znaku a oken. 

 

 

Hrad 
 

Na rozhraní Malé Hané a 

Drahanské vrchoviny se ve 

výšce 460 metrů nad 

mořem vypíná zřícenina 

goticko-renesančního 

boskovického hradu. 

Historie hradu se začala 

psát v polovině 13. století. 

Tehdy patřil do majetku 

rodu pánů z Boskovic, 

kteří hrad i panství 

vlastnili až do konce 14. 

století. Na sklonku 14. 

století hrad přešel do 

držení pánů z Kunštátu. V 

této době bylo zřejmě 
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započato se stavbou nového středověkého sídla. Od 50. let 15. století hrad spolu s 

boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se 

později stal znakem města Boskovic. Za následné dvacetileté správy Ederů proběhly stavební 

úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, vlastnící hrad od poloviny 16. 

století, dokončili rozsáhlou renesanční přestavbu objektu. Na konci 17. století se pak hrad i s 

panstvím dostal do rukou Dietrichsteinů. 

I když bylo na počátku 18. století před hradem přistavěno několik hospodářských stavení, v 

následující době již bylo šlechtické sídlo opuštěno. Ve 30. letech 18. století došlo ke stržení 

střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě. 

Z původně mohutné stavby se tak dochovalo pouze torzo hradního paláce nabízející 

impozantní výhled do zdejší malebné krajiny.  

Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím 

kolem, jediným funkčním v republice. 

10 let kdy byl hrad v majetku státu, probíhalo statické zabezpečení obvodových hradeb. V 

letech 1992-94 byl hrad v majetku města Boskovice. Za tu dobu bylo nákladem cca 500 tis. 

Kč dokončeno statické zabezpečení jádra hradu a hrad byl zpřístupněn veřejnosti. V roce 

2007 bylo provedeno restaurování vstupního portálu včetně erbů. Každý rok probíhají 

údržbové práce. 

 

Rezidence 

Tato jednopatrová budova byla budována od roku 1728. Kámen na její stavbu prý pochází 

z boskovického hradu. Budova barokního zámku, dnes zvaná rezidence byla před stavbou 

dnešního zámku sídlem boskovické šlechty. Po roce 1826 bylo v rezidenci umístěno 

ředitelství ditrichsteinských a později mensdorffských boskovických statků. Po roce 1948 

byla budova majitelům - rodu Mensdorf-Pouilly - zabavena a sloužila nejprve jako sídlo 

Státních lesů, později jako sídlo Okresního podniku komunálních služeb a také k bytovým 

účelům. Na průčelí budovy je osazena bronzová deska z roku 1970 připomínající zdejšího 

význačného přírodovědce a univerzitního profesora Dr. Karla Absolona, který se zde narodil 

r. 1877. Druhá deska je věnována dalšímu rodáku, malíři O. Kubínovi (Coubine), který zde po 

svém návratu z Francie v letech 1952 - 1964 bydlel se svou manželkou. V současné době má 

v budově rezidence svoje sídlo Muzeum regionu Boskovicka. Je zde stálá expozice, probíhají 

výstavy, společenské akce atd. 

Oprava budovy probíhala v několika etapách především z Programu regenerace MPR a MPZ. 

V roce 2003 byla provedena výměna oken východní dvorní fasády a vikýřů severní fasády 

v hodnotě 520 tis. Kč. V roce 2004 byla vyměněna okna západní /uliční/ fasády a 

zrestaurovány kamenné prvky ostění a vstupního portálu v hodnotě 1 105 tis. Kč. V roce 2005 

byla dokončena fasáda západní 

a severní stěny a oprava přilehlé 

ohradní zdi za 1 100 tis. Kč. Dále 

byla v tomto roce provedena 

změna vytápění objektu 

z elektrického na plynové 

v hodnotě 570 tis. Kč z prostředků 

Jihomoravského kraje. V roce 

2006 byla dokončena fasáda 

východní a jižní stěny v ceně 1 281 

tis. Kč. Kromě toho byly 

provedeny v tomto roce opravy 

venkovního a vnitřního schodiště 

v hodnotě 452 tis. Kč. V roce 2013 

byla opravena dřevěná podlaha ve 

III. nadzemním podlaží a opraveno vnitřní schodiště. V roce 2014 bylo vyměněno 6 kusů 

oken v přízemí průčelí objektu a na to navazující v roce 2015 výměna dalších 12 kusů oken 

v dvorní části a také byl obnoven nátěr rámů v arkádách. Také byla provedena obnova 
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sklepních prostor, kde se díky tomu mohla v září uskutečnit vernisáž výstavy historických 

fotografií města Boskovice. V roce 2016 navázala výměna posledních 6 kusů oken ve dvorní 

části. V roce 2017 byla vyměněna střešní krytina horní části střechy v ceně cca 1,5 mil. Kč 

bez DPH. 

 

Technicky náročnou úpravou prošlo také bezprostřední okolí rezidence – ulice Hradní včetně 

prostoru mezi rezidencí a panským dvorem. Ta byla v letech 2005-6 za finanční podpory 

z programu PHARE více než 12 mil. Kč kompletně přebudována. Ulice Hradní je přístupovou 

komunikací k většině nejvýznamnějších kulturních památek ve městě. Vlastní ulice byla 

oproštěna od parkujících aut, která byla vymístěna na nové parkoviště ve vnitrobloku – tím 

byla zajištěna kýžená pohoda návštěvníků památkové zóny, a zároveň snadná dosažitelnost 

tohoto prostoru.     

 

Panský dvůr 
 

Na ulici Hradní, nad rezidencí, se rozkládá rozlehlý uzavřený trakt původního panského 

hospodářského dvora. Byl vystavěn již v 17. stolení a po požáru v roce 1823 částečně 

přestavěn. Od roku 1955 sloužil pro potřeby místního JZD a postupně chátral. V 70. letech, 

kdy jen o vlásek unikl demolici, byl bývalý panský dvůr renovován pro kulturní účely. 

V současnosti jsou prostory využívány komerčně, v objektu sídlí několik firem. Současný 

technický stav budov vyžaduje opravy, které současný majitel připravuje. 

Obnova započala v roce 2014, kdy byla z Programu regenerace MPZ realizována obnova 

fasády západního křídla a na to navazuje obnova dalšího křídla budovy v roce 2015. 

V roce 2016 majitel započal výměnu skleněných arkád, která pokračovala i v roce 2017. 

Skleník u zámku  

Bývalý zámecký skleník je součástí areálu zámeckého parku. Jeho stavba nahradila panské 

ovčíny, které byly zničeny při požáru v roce 1823. Empírovou budovu vystavěl v roce 1829 

architekt Josef Hájek. Jižní stranu oranžerie tvoří mohutné toskánské sloupy sestavené v řadě 

do patnácti prosklených arkád, před kterými byl vybudován kruhový bazén. Skleník byl určen 

pro pěstování teplomilných rostlin a tomuto účelu sloužil až do období okupace. Ještě v září 

1935 v něm byla soustředěna velká hospodářská výstava. Po rekonstrukci v roce 1953 je 

soustavně využíván ke kulturním účelům. 
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V letech 2001 - 2002 došlo 

k jeho celkové 

rekonstrukci. Jedná se o 

velmi zdařilou kombinaci 

moderní vnitřní 

architektury s nejnovějšími 

technickými zařízeními a 

původního objemu stavby 

se zdobným pláštěm. 

Budova byla rozčleněna do 

tří prostor - jeviště, sálu a 

foyer s šatnou, sociálním 

zařízením, barem a galerií. 

Po stavebních úpravách je 

objekt využíván k pořádání 

kulturních akcí, zejména 

koncertů, vystoupení malých divadel, tanečních večerů a výstav. Náklady spojené 

s rekonstrukcí a vybavením činily přes 21 mil. Kč.  

V říjnu roku 2017 byla při orkánu poškozena střecha zámeckého skleníku. V listopadu byla 

střecha provizorně opravena a kompletní obnova střechy je plánovaná na jaro roku 2018. Tato 

akce byla zařazena i do Anketního dotazníku Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018.  

 
 

Areál parku obklopující skleník vč. jeho samotného hostí každoročně Husí slavnosti. Touto 

netradiční slavností si město Boskovice připomíná jednu ze zapomenutých tradic zdejších 

Židů, kteří vykrmovali husy a dodávali je na trh do Vídně a dalších velkých měst v Rakousku. 
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Jízdárna 
 

Za zámeckým skleníkem, ve východním 

okraji areálu, leží budova zámecké 

jízdárny, postavená v roce 1870 

v novogotickém stylu.  

V horní části objektu byly původně 

umístěny stáje a v dolní snížené části 

vlastní jízdárna. Obě části jsou 

architektonicky sjednoceny kamenným 

cimbuřím a lomenými okny. Budova byla 

po úpravách v šedesátých letech 

minulého století přestavěna na stylovou 

restauraci s diskotékou a sportovní halu 

pro míčové hry. V současné době je 

sportovní hala uzavřena, diskotéka je po rekonstrukci otevřena. 

V roce 2014 byla opravena okna a kompletně obnovena fasáda dolní části jízdárny. 

 

 

Dům Bílkova ulice 7 – tzv. židovský obecní dům (židovská škola) 

V roce 2014 byla slavnostně otevřena budova na ulici Bílkova. Dům je v majetku Židovské 

obce. Takzvaný obecní dům či radnice vždy patřil mezi zachované stavební památky ghetta. 

Jeho poměrná zachovalost byla dána i tím, že byl uchován i při požáru v roce 1823. Dříve 

tento dům tvořil jeden celek s budovou židovského špitálu. V 50. letech 19. století a to po 

adaptaci budovy sloužil jako sídlo okresního hejtmanství. Od roku 1855 zde byla obecní 

kancelář židovské obce. V této době byla v prvním patře umístěna německá obecná židovská 

škola. 
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V letech 2012 – 1013 prošla budova kompletní generální opravou. Obnova byla součástí 

projektu 10 HVĚZD – 

Revitalizace židovských 

památek v ČR 

financovaného z IOP, kdy 

Boskovice byly jedním 

z 10 vybraných měst 

v celé ČR, které byly 

zahrnuty do projektu. 

Cílem projektu bylo 

vytvoření centrálně 

koordinované a 

metodicky řízené sítě 

deseti oblastních kulturně 

vzdělávacích center 

židovské kultury, která 

budou prezentovat 

jedinečné kulturní dědictví 

České republiky. Oblastní centra židovské kultury vznikly na území sedmi krajů v 

následujících lokalitách: Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem, Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, 

Polná, Boskovice, Mikulov a Krnov. 

Mezi památkami zahrnutými do projektu jsou synagogy, sídla bývalých obcí, rabínské domy, 

bývalé židovské školy a další objekty, které díky novým programům ožijí stálými expozicemi, 

výstavami, přednáškami, koncerty, literárními večery, filmovými projekcemi, divadelními 

představeními a dalšími kulturně vzdělávacími aktivitami určenými pro různé cílové skupiny. 

Budou čerpat z historie, architektury, religionistiky a umění. 

Objekt byl slavnostně otevřen v červnu 2014. Objekt provozuje Muzeum regionu Boskovicka 

a je v něm umístěna stálá expozice o židovských čtvrtích v České republice, multifunkční sál, 

prostor pro drobnější výstavy a ukázka rabínského bytu a pekárny. 

 

Masarykovo náměstí 
 

V letech 1999-2000 byla realizována rekonstrukce celého náměstí a navazujících úseků ulic 

v celkové hodnotě 26 746 tis. Kč. Spočívala ve výměně rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, 
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zadláždění zpevněných ploch komunikace, chodníků a odstavných ploch z žulových kostek a 

desek. Součástí byly sadové úpravy, veřejné a slavnostní osvětlení a architektonické doplňky 

jako lavičky, patníky apod. Hlavním cílem, který se rekonstrukcí podařilo bezezbytku naplnit, 

bylo vytvořit centrální městský prostor, kde se zejména chodec bude cítit příjemně a 

bezpečně. Zároveň však zde je možné zaparkovat auto a tím je zajištěna běžná dopravní 

obslužnost a tím i přirozená intenzita využívání tohoto prostoru. I po 16 letech provozu se 

ukazuje, že úprava – zvolený poměr pochozích a pojízdných ploch byl zvolen správně. 

Boskovické náměstí je velmi intenzivně využívané ve všech ročních obdobích i denních 

hodinách, přitom chodci se zde cítí bezpečně a přirozeně se zde shromažďují. 

Hradní ulice - rekonstrukce a zřízení parkoviště 

V rámci této akce byla provedena v roce 2006 rekonstrukce z fondu PHARE. Byl odstraněn 

asfaltový povrch celé ulice včetně všech inženýrských sítí, tj. 

vodovodu,kanalizace,plynovodu, elektrických a telefonních kabelů a nového veřejného 

osvětlení. Nový povrch komunikace i chodníků je ze žulových kostek, což koresponduje 

s historickým rázem této části města. Součástí bylo vybudování odstavného parkoviště 

v prostoru mezi rezidencí a bývalým panským dvorem ve stejném duchu jako ulice Hradní. 

Celková hodnota tohoto díla činila 12 100 tis. Kč. 

 

Trvalá a dlouhodobá péče o památky 

ve městě, dosažené výsledky, aktivní 

přístup a vztah samosprávních 

orgánů města k záchraně a 

zlepšování úrovně památek, také 

zapojení do soutěže o cenu 

Programu regenerace v minulých 

letech a dosažené výsledky jsou 

důvodem, proč usilujeme o cenu 

v této soutěži i za rok 2017.  

Současný stav městské památkové 

zóny lze hodnotit jako velice dobrý. 

 

 

 

 

 

Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 

2017. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha/Informativní údaj./ 

 

37 nemovitých kulturních památek, rozloha 39,73 ha 

 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 

V MPZ není žádná kulturní památka v havarijním stavu. 
 
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 

V MPZ není žádná kulturní památka nevyužívaná. 
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A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 rezidence, ul. Hradní 1 – výměna střešní krytiny horní části střechy 

 židovský dům s rituální lázní – oprava střechy a výměna střešní krytiny za štípaný 

šindel 

 kostel sv. Jakuba – oprava vnějšího pláště, kamenný sokl 

 hrad Boskovice – výměna oken 

 

A.5.  Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 ke zrušení  

 prohlášení za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové  

 výstavby, demolice, neodborné obnovy atd./. 

 

V roce 2017 nedošlo k žádnému zrušení prohlášení kulturní památkou. 

 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 k prohlášení  

za kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud   

ukončeno anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  
 

 

 Poslední prohlášenou kulturní památkou byl židovský dům s rituální lázní – mikve (ul. 

U Templu 3/5) v roce 2016. V roce 2017 byly podány dva návrhy na prohlášení, u 

objektu Dvořáčkova mlýna nebylo zahájeno správní řízení, u objektu bývalého 

panského pivovaru bude zahájeno řízení pravděpodobně v roce 2018. 

 

 

B.Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2017 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 

atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

          V MPZ Boskovice není žádnábudova v havarijním stavu. 
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Dům, Masarykovo nám. č.p. 39, výměna výkladců 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 29, půdní vestavba, udržovací práce 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 35, obnova soklu 

 Dům U Vážné studny 390/8, stavební úpravy 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 13, stavební úpravy 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 8, výměna oken 

 Dům Plačkova č.p. 625, oprava oken 

 Dům U Vážné studny č.p. 390, nová fasáda, výměna oken 

 Dům U Koupadel č.p. 363, výměna krytiny 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 18, výměna krytiny 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 14, výměna koncových dveří 

 Dům Masarykovo nám. č.p. 12, výměna oken 

 

 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2017 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod.domy, veřejné či 

církevní budovy, atd./. 
 

          V MPZ nebyla v roce 2017demolována žádná budova.  
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 

 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 

do roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2007 - 2017 podniknuty 

ke zlepšení stavu. 

 

V devadesátých letech byl obnoven městský park, zřízený z bývalého hřbitova (zrušený v r. 

1947) u kulturní památky - kostela všech svatých. Park se nenachází v MPZ, ale má vlastní 

ochranné pásmo. V současné době je hojně využíván občany blízkého domova důchodců a 

Domu s pečovatelskou službou, a maminkami s malými dětmi. 

Majetkovým vypořádáním s rodinou Mensdorff-Pouilly získalo město park u zámeckého 

skleníku a letního kina, který je vycházkovým místem občanů města i návštěvníků.  

U zámeckého skleníku byla z městských prostředků obnovena dlažba v celkové hodnotě 

800 tis. Kč. Dále byla upravena veřejná prostranství na ul. Traplově, na nám. Dr. Snětiny, 

ulice U Vážné studny, Bílkova.  

V roce 2009 bylo požádáno na OPŽP na podporu regenerace urbanizované krajiny. V roce 

2010 se projekt Rehabilitace parku zámeckého skleníku – II. etapa realizoval. V rámci 2. 

etapy projektu bylo v  roce 2010 vysazeno celkem 9 ks stromů (modříny, duby, okrasná 

jabloň, habry a červený buk) a současně bylo odstraněno 5 ks zdravotně nevyhovujících 

dřevin. V podzimním období roku 2010 byly provedeny zdravotní, výchovné, bezpečnostní 

řezy u 52 ks stromů, instalovány bezpečnostní vazby u 6 ks stromů. U některých jedinců, ve 

velmi špatném zdravotním stavu, byly provedeny speciální redukční řezy, ve dvou případech 

byl strom redukovaný na 6 m vysoké torzo. Takto ponechané dřeviny slouží dále jako doupné 

stromy (pro ptáky a brouky) nebo jen jako estetické prvky parku. Park je vždy posuzován jako 

celek, jeho obnova je prováděna postupnými kroky, tento projekt je pouze jedním z nich a 

určitě ne posledním. Akce byla součástí projektu „Obnova zeleně v Boskovicích“, na kterou 

město získalo dotaci z Operačního fondu životního prostředí. 

 

V roce 2011 byla provedena obnova některých vybraných ploch a „přestárlých“ výsadeb 

v centru města. Konkrétně byla nově upravena plocha mezi ulicí Hradní a Základní školou na 

ulici Sušilova, úpravou plochy došlo k rozšíření parkoviště, obnovena byla také výsadba 

zeleně. Odstraněny byly přerostlé a nemocné keře, nově byly vytvořeny trávníky v místech 

nevyužívaných chodníků. Vysazeno bylo celkem 165 ks keřů a 3 ks stromů. 

 

V roce 2012 proběhla údržba zeleně na Masarykově náměstí a vedle křížku u kostela Sv. 

Jakuba. Letité lípy byly ošetřeny redukčními a zdravotními řezy, u mladších stromů byl 

proveden výchovný řez. V prostoru náměstí byl navýšen počet závěsných nádob umístěných 

na veřejném osvětlení s květinovou výzdobou.   

V roce 2012 byla zpracována studie obnovy areálu letního kina. 

V roce 2013 – obnova uličky Špitálek. 

Od roku 2011 dodnes je prováděna výměna mobiliáře ve městě. Dřevěné odpadkové koše 

jsou nahrazeny kvalitnějšími a estetičtějšími odpadkovými koši betonovými (vymývaný beton 

s kamínky) a pozinkovanou vložkou. Celkem bylo vyměněno 150 ks košů, výměna byla 

ukončena v roce 2015. 

 

V roce 2014 byla zpracována studie lokality U Koupadel, která je znehodnocena zásahy ze 

sedmdesátých a osmdesátých let. Následně v roce 2015 proběhla řada veřejných i odborných 

debat nad touto studií. Dalšímu posunutí projektu brání majetkové vypořádání dvou pozemků 

v lokalitě. Přesto se komise pro MPZ Boskovice touto lokalitou i nadále zabývá a projednává 

další fáze dopracování studie, v roce 2017 byla studie dopracována hmotově do objemové 

studie.Manželé Eichlerovi ji představili členům komise pro MPZ. Z hlediska měřítka a 

návaznosti na historii zástavby nechtěli navrhovat kompaktní blok, ale snažili se reagovat na 

nynější rozvržení parcel, jsou tak navrženy 3 samostatné objekty (které můžou být 
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realizovány různými vlastníky). Objemově je zastavěná plocha cca 200 m
3
 (20x10 m). 

Zástavba odděluje prostor před bývalými lázněmi od bytové zástavby na ul. Otakara Chlupa.  

 

V  roce 2014 proběhla 

architektonická soutěž na 

celkovou obnovu 

zámeckého parku. Byly 

osloveny tři projekční 

kanceláře zabývající se 

problematikou parkové 

architektury. Následně i po 

projednání návrhů 

s veřejností byl vybrán 

návrh projekční kanceláře 

EA - architektis.r.o. Brno. 

Ing. Arch. Zdeněk Eichler 

při tvorbě vycházel z 

historie místa v empírovém 

slohu. Prvky ze 

sedmdesátých let 

znehodnocují prostor. 

Studie vychází od jezírka a 

je navrhnuto komplexní uspořádání funkčních ploch. Plocha je členěna na části, jež budou 

využívány rozdílnými způsoby. Prostor před budovou zámeckého skleníku je volný, 

reprezentační,za skleníkem by měl vzniknout prostor s jevištěm atd. Jednotlivé plochy by 

neměly být oddělené keři. Mělo by dojít k propojení letního kina a skleníku. Pro atelier EA je 

důležité změnit jezírko, doplnění opěrné zdi o nové empírové schodiště, doplnit park 

výtvarnými díly, 

bezúdržbovými 

záhony, důsledně 

opravit prostor letního 

kina a využít tzv. 

jezdecké schody. 

Z důvodu velké 

finanční náročnosti 

bude obnova parku 

rozdělena do 

realizačních etap. 

Předpokládané náklady 

na obnovu parku jsou 

cca 10 mil. Kč. Město 

hledá vhodné dotační 

tituly. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce hlediště letního kina v ceně 12 mil. Kč. Na 

akci byla poskytnuta dotace Ministerstvem kultury ČR ve výši 4 mil. Kč a Jihomoravským 

krajem ve výši 2 mil Kč. Práce budou pokračovat i v roce 2018, kdy bude provedena 

rekonstrukce promítací kabiny, krytého sezení, WC nad hledištěm, úprava zpevněných ploch 

a oplocení, a nová elektrorozvodna. Na akci byla již schválena individuální dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 1 mil. Kč  a dále bylo osloveno Ministerstvo kultury. 
 

 

C.2.Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce roku 2017 

a uveďte významné akce, které byly v letech 2007 - 2017 podniknuty ke zlepšení stavu 

/čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a 

dobrovolníků atd./. 

 

V městské památkové zóně nejsou žádné závady ovlivňující negativně životní prostředí. 
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Na tři desítky dobrovolníků se v sobotu 8. dubna připojili k celorepublikové akci „Ukliďme 

Česko“. Jedná se o úklid přírody a zredukování černých skládek, které svým bezohledným 

jednáním způsobil člověk. Zaměřili se mimo jiné i na lokalitu zámeckého parku, vyhlídky u 

hradu Boskovice a prostor u boskovického hradu. 

 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2017 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2007 - 2017/kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení, atd./. 

 

Stav technické infrastruktury městské 

památkové zóny je ke konci roku 2017 velmi 

dobrý, a to díky investičním akcím provedeným 

v minulýchletech.  Jedná  se  zejména o 

kompletní rekonstrukci kanalizační sítě 

v židovské čtvrti a na Masarykově náměstí, 

rekonstrukci vodovodního řadu a rozvodu plynu, 

rekonstrukci elektrického kabelového vedení  a 

instalaci městského mobiliáře a historizujícího 

osvětlení. V roce  2013  se  v památkové  zóně 

opravil  povrch  ze  žulových  kostek  v ulicích 

U Koupadel  a Špitálek  v celkové  hodnotě   

cca  800 tis.  Kč. V roce 2016 nebyly nutné žádné investice do technické infrastruktury 

v MPZ. Aktuálnějším problémem je řešení veřejných prostranství jako je lokalita U Koupadel 

či zámecký park (viz bod výše). 

 

D. Péče o obyvatele a  návštěvníky MPR nebo MPZ: 

 

D.1. Počet trvalých obyvatel k 1. 1.  2007 v MPZ - 543 a ve městě celkem – 10 930. 

 Počet trvalých obyvatel k 1. 1. 2017 v MPZ - 778 a ve městě celkem – 11 639. 
 

 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům 

jakou má provozní dobu atp. 

 

Město Boskovice zřizuje Městské informační středisko Boskovice a Informačním 

centrumBoskovicko. (MIS Boskovice a IC Boskovicko).  

Informační centrum sídlí v centru města v radniční věži na Masarykově 

náměstí. Je vzdáleno cca 300 od zámku Boskovice a cca 800 m od 

zříceniny hradu Boskovice. Židovské město se rozprostírá cca 100 metrů 

od náměstí. Pro návštěvníky města je tak umístění infocentra zvoleno 

nanejvýš vhodně, protože často první návštěva a kontakt se uskuteční 

prostřednictvím infocentra a všechny nejvýznamnější historické atraktivity 

se nachází nedaleko. V roce 2003 bylo infocentrum převedeno ze správy 

městského úřadu do správy soukromého subjektu a přetvořilo se na 

regionální centrum. MIS Boskovice a IC Boskovicko je členem kategorie 

B Asociace turistických informačních center A.T.I.C. ČR. Běžně jeho 

služeb využívá až kolem 13 tisíc turistů a občanů ročně. Ze zahraničních 

návštěvníků převládají Holanďané a Slováci. Pracovníci centra úzce spolupracují s městským 

úřadem při řešení problematiky cestovního ruchu, účastní se veletrhu cestovního ruchu a 

podílí se na tvorbě propagačních materiálů. Infocentrum nabízí a poskytuje mimo jiné: 

 černobílé i barevné kopírování, faxování, skenování, veřejný internet, laminování, 

kroužkovou vazbu 

 průvodcovské služby židovskou čtvrtí na objednávku 

 

http://www.regionboskovicko.cz/media/objekty/408/4.jpg
http://www.regionboskovicko.cz/media/objekty/408/6.jpg
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 provoz úschovny zavazadel a kol - v době provozu MIS, úschovné 10 Kč skříňka a 20 Kč 

kolo 

 provoz radniční věže - květen - září 9:00 - 16:00, jindy na objednávku, vstupné 20/10 Kč 

 on-line prodej vstupenek sítí Ticketportal, Ticketstream, Colosseum Ticket, 

mezinárodních autobusových jízdenek Student agency 

 předprodej vstupenek na akce KZMB a jiných organizátorů 

 prodej publikací 

 prodej dárkových a upomínkových předmětů s motivy Boskovic (pohlednice, keramika, 

balzámy, obrázky apod.) 

 prodej místních turistických vizitek a turistických známek a samolepek 

 široká nabídka turistických propagačních materiálů 

 

Provozní doba:  

Pondělí:  8:00 - 17:00 

Úterý:   8:00 - 17:00 

Středa:  8:00 - 17:00 

Čtvrtek:  8:00 - 17:00 

Pátek:   8:00 - 17:00 

Sobota:  8:00 - 17:00 

Neděle:  8:00 - 16:00 

  

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2017 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 

V MPZ jsou dlouhodobě zpřístupněny objekty: zámek, hrad, radnice vč. radniční věže, 

synagoga maior, rezidence (muzeum), židovský obecní dům (Bílkova 7). Všechny tyto 

objekty jsou běžně přístupné veřejnost. Židovskou čtvrtí vede naučná stezka, která 

návštěvníků prostřednictvím 27 informačních tabulek přibližuje osud 27 nejvýznamnějších 

objektů v židovské čtvrti. 

 

Návštěva zámku probíhá formou komentované prohlídky. Velmi vyhledávané jsou zejména 

vánoční komentované prohlídky v dobových kostýmech. Dále je zámek využíván i pro 

svatební obřady, které probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách původní salla terreny, 

dále recepce a bankety či koncerty (ve vnitřních prostorách zámku např. v sále je možné 

pořádat koncerty až do počtu cca 150 osob, nebo v komornějším prostředí salla terreny do 

počtu cca 80 osob. V případě příznivého počasí je pro větší počet osob možnost hudebních 

produkcí na nádvoří zámku nebo v zámecké zahradě) nebo výstavy – ojedinělé empírové 

schodiště spolu s krytými arkádami nebo samostatná salla terrena. 

 

Hrad - hrad v majetku rodiny Mensdorff – Pouilly. Ke konci roku 2016 byla ukončena 

dlouholetá spolupráce s nájemcem hradu a od roku 2017 hrad provozuje sama rodina 

Mensdoff-Pouilly prostřednictvím své firmy MP Holding, a.s. V rámci otevírací doby fungují 

pro návštěvníky komentované prohlídky s průvodcem a to vždy od 10.00 hodin. 

Komentované prohlídky mohou návštěvníci využít v těchto termínech: červen a září 

(víkendy), červenec a srpen (víkendy, všední dny kromě pondělí). 

V objektu se také konají různé společenské akce např. šermířská setkání na hradě, festival 

Unijazz apod. 

 

V budově radnice v současné době v budově radnice sídlí Městský úřad Boskovice, Městské 

informační středisko a IC Boskovicka a Galerie Otakara Kubína. Ta je využívána i k pořádání 

menších kulturních a společenských akcí. V roce 2010 byly provedeny úpravy interiéru 

radniční věže tak, aby mohla být zpřístupněna veřejnosti. Z ochozu věže se tak nabízí 

nádherný výhled na celou památkovou zónu. Ve dvorním traktu budovy byla v roce 2013 

zbudována nová úschovna kol a zavazadel pro návštěvníky města. 
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Synagoga maior je přístupná pro veřejnost od dubna do října, v interiéru je umístěna 

expozice Židovské město v Boskovicích, kterou spravuje Muzeum regionu Boskovicka. Bývá 

také hojně využívána pro pořádání koncertů a výstav a také filmovými štáby. 

 

V budově rezidence sídlí Muzeum regionu Boskovicka, které je od 1. 1. 2016 příspěvkovou 

organizací Jihomoravského kraje – jsou zde umístěny stálé expozice. V roce 2012 byla po 

roční rekonstrukci otevřena nová stálá expozice krajinou sedmizubého hřebene. V pěti 

výstavních a dvou prezentačních sálech se návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami 

města Boskovice a regionu Boskovicka od pravěku do 50. let 20. století. Součástí expozice je 

sedm kreativních programů určených různým skupinám návštěvníků od nejmenších dětí po 

zdravotně hendikepované, či turisticky zaměřené návštěvníky. Návštěvníci všech věkových 

kategorií si mohou vyzkoušet například tkaní vlněného vlákna, tvarování keramických 

předmětů v pravěku, písařské techniky středověku, nebo ruční výrobu fotoalba první třetiny 

20. století. Návštěvníkům města je určen doprovodný program „Muzeum Boskovicka – brána 

k památkám“. Tento program se věnuje významným pamětihodnostem města nejen v rámci 

expozice, ale také formou stručného tištěného průvodce. Jistě zaujmou exponáty 

druhohorních obojživelníků, keltské nálezy, meč z doby Jana Lucemburského a další. Mezi 

nejobdivovanějšími exponáty patří zejména maketa Boskovické bible, dřevěný model 

centrálního náměstí v Boskovicích z roku 1728 od místního řezbáře, fragmenty více než 4 

metry dlouhého renesančního praporu nalezeného v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích, 

středověký meč z doby Jana Lucemburského a nedávno objevený bronzový poklad starý více 

než 3 000 let. 

 

Židovský obecní dům na Bílkově ulici 7 se slavnostně otevřel veřejnosti v roce 2014. 

Objekt v minulosti sloužil mimo jiné jako židovský obecní dům či židovská škola, dnes v něm 

vzniklo návštěvnické centrum se zázemím pro turisty přijíždějící do Boskovic za židovskými 

památkami a stálá expozice o židovských čtvrtích v České republice, multifunkční sál, prostor 

pro drobnější výstavy a ukázka rabínského bytu a pekárny. Vlastníkem objektu je židovská 

obec Brno, provozuje ho Muzeum regionu Boskovicka. Objekt byl opraven a vybaven v rámci 

projektu Revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd. Díky tomuto 

projektu bylo v průběhu června zpřístupněno celkem patnáct objektů v deseti lokalitách, 

celková investice z Integrovaného operačního programu činila takřka 280 milionů korun. Celý 

projekt zaštiťovala Federace židovských obcí. Cílem projektu bylo vytvoření sítě deseti 

oblastních kulturně-vzdělávacích center židovské kultury, která budou reprezentovat 

jedinečné kulturní dědictví České republiky. Nacházejí se na území sedmi krajů, konkrétně v 

Úštěku, Jičíně, Brandýse nad Labem, Plzni, Březnici, Nové Cerekvi, Polné, Boskovicích, 

Mikulově a v Krnově. Jedná se o synagogy, rabínské domy, bývalé židovské školy a další 

objekty, které díky novým programům ožijí stálými expozicemi, výstavami, přednáškami, 

koncerty, literárními večery, filmovými projekcemi, divadelními představeními a dalšími 

aktivitami. Budou čerpat z historie, architektury, religionistiky a umění. Zavítat na ně může 

nejen odborná veřejnost, ale i studenti, rodiny s dětmi a senioři.  

V každém z otevřených objektů byla vytvořena stálá expozice věnující se konkrétnímu 

tématu. V Boskovicích je to stálá výstava o židovských čtvrtích v České republice. Připravil ji 

architekt Jaroslav Klenovský, který se zaměřil na urbanismus židovských čtvrtí, část expozice 

je věnována i Boskovicím. Součástí expozice je několik modelů, které ukazují typické 

architektonické prvky a urbanistická řešení židovských čtvrtí.  

Dále je v budově na Bílkově ulici k dispozici menší multifunkční sál. Sál je plně vybaven 

potřebnou technikou a je využíván pro výstavy, besedy, vzdělávací akce a drobnější projekce. 

Součástí objektu také pokladna – návštěvnické centrum, kde návštěvníci obdrží informace 

jednak o objektech provozovaných muzeem – tedy o synagoze a právě židovském obecním 

domě, ale také o židovském hřbitově a o dalších objektech zpřístupněných díky projektu 

Revitalizace židovských památek v ČR.  
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Návštěvnicky atraktivní je v nově otevřeném domě jistě také stylový interiér, který představí 

vybavení bytu rabína z 19. století. 

Na byt rabína naváže ukázka 

pekárny nekvašeného chleba 

macesu i s pecí, která v této 

budově původně byla. Z 

informačního panelu se 

návštěvníci dozvědí, jak taková 

pekárna v židovské čtvrti 

fungovala. 

Na dvorku vznikla odpočinková 

zóna, kterou dnes v židovské 

čtvrti návštěvníci postrádají, 

neboť zde není dostatek laviček a 

míst, kde si mohou oddechnout. 

Důležité je i sociální zázemí, 

které v židovské čtvrti rovněž 

dodnes chybělo. 

Otevírací doba objektu je shodná s otevírací dobou synagogy. Otevřeno je denně kromě 

pondělí, ve všední dny od 10 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 16 a v neděli od 13 do 17 hodin. 

Návštěvníci můžou navštívit samostatně každý z objektů, v případě návštěvy obou mají 

zvýhodněné vstupné. 

Součástí slavnostního otevření bylo také odhalení pamětní desky zemského rabína Abrahama 

Placzka, kterou připravila Židovská obec Brno.  

 

Veřejně přístupný (není volně přístupný) je farní kostel sv. Jakuba st. a to o době konání mší 

a bohoslužeb a také během Dnů evropského dědictví či Noci kostelů. Interiéru kostela je také 

využíváno zejména k pořádání koncertů – mimo jiné hostí kostel sv. Jakuba koncert z cyklu 

Concentus Moraviae. V roce 2013 zde pořádalo město Boskovice slavnostní koncert k výročí 

1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Kostel se pravidelně zapojuje i do tzv. Noci 

kostelů – kdy je možné absolvovat prohlídku kostela s průvodcem vč. kůru, součástí akce je i 

výstava ze života farnosti a doprovodné aktivity pro děti. 

 

Zámecký skleník je po stavebních úpravách z roku 2002 využíván k pořádání kulturních 

akcí, zejména koncertů, vystoupení malých divadel, tanečních večerů a výstav. Koncertní sál 

patří mezi prostory s výbornou akustikou. Areál parku obklopující skleník vč. jeho samotného 

hostí každoročně Husí slavnosti – největší kulturní akce pro veřejnost v Boskovicích. Touto 

netradiční slavností si město Boskovice připomíná jednu ze zapomenutých tradic zdejších 

Židů, kteří vykrmovali husy a dodávali je na trh do Vídně a dalších velkých měst v Rakousku. 

 

Budova jízdárny (horní část) je využívána jako 

diskotéka. Spodní část jízdárny je nyní 

v rekonstrukci a po jejím dokončení bude tato část 

sloužit jako sportovně-relaxační centrum. 

 

Prostory panského dvora jsou nyní využívány 

komerčně – sídlí zde restaurace, hudební klub a 

obchodní firmy. Nádvoří bývá využíváno ke 

komornějším koncertům (např. v rámci festivalu 

Unijazz Boskovice). 
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Perfektně zachovalou a zpřístupněnou rituální lázeň - mikve si lze prohlédnout ve sklepě 

domu U Templu č. 3/5 naproti 

synagoze maior. Tento dům jej 

jeden z nejstarších v židovské čtvrti 

a je zmiňován již v druhé polovině 

16. století v tzv. zástřizlovském 

urbáři. Od roku 2016 je kulturní 

památkou a probíhá jeho postupná 

kompletní rekonstrukce. Mikve  je  

nádrž s čistou přírodní vodou (ne 

vodovodní), v níž lze nabýt rituální 

očisty. Do zdejší mikve ústí dva 

přírodní prameny. Mikve by měla 

mít nejméně 762 litrů vody a být 

dostatečně hluboká, aby umožnila 

dospělému člověku úplné ponoření. V předvečer šabatu a židovských svátků se v mikve 

očišťují všichni zbožní Židé. Mikve používají věřící ženy, které jsou podle židovského zákona 

povinny se očišťovat (ponořit se) před svatbou, po menstruaci a po porodu. Vstup do mikve je 

umožněn pomocí kamenných schůdků. V mikve se také očišťují předměty nečistého původu, 

například nové kuchyňské nádobí před užíváním v košer kuchyni. Provoz mikve musí schválit 

rabín. 

Uvedení mikve do stavu přibližujícímu se historické podobě zajistil Klub přátel Boskovic za 

finančního přispění Nadace Občanského fóra Praha. Slavnostně zpřístupněna byla v roce 

2005. Mikve je přístupná po dohodě s průvodcem v synagoze. 

 

D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní  

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – 

uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/ 

 

Vytvořeným podmínkám odpovídá i četnost a úroveň poskytovaných služeb. V památkové 

zóně sídlí řada poskytovatelů různorodých služeb.  

Ubytovací kapacity se rozšířily otevřením hotelu Pod zámkem, který nabízí vlastní stylovou 

restauraci, která byla uvedena do provozu v roce 2012 a má své vlastní parkoviště. 

V restauraci 3. prosince 2014 poobědval i prezident ČR Miloš Zeman při své návštěvě 

Jihomoravského kraje a města Boskovice. Prezident Miloš Zeman v roce 2017 opět navštívil 

Boskovice a v hotelu Pod zámkem opět poobědval a proběhla zde tisková konference. Tento 

hotel těsně přiléhá k areálu zámeckého parku. 

Specifikem MPZ Boskovice je obrovské množství barů, kaváren, restaurací a hospůdek. I 

v roce 2017 bylo otevřeno či znovuotevřeno několik provozoven (nová restaurace na ul. 

Plačkova, na Masarykovo nám., a na ulici Zborovská) V současné době můžeme v MPZ najít 

mimo jiné dvě vegetariánské jídelny, dvě pizzerie, čajovnu, kafírnu, tři cukrárny, prodejnu s 

lahůdkami, 2 bary a nespočet útulných hospůdek a kaváren. V roce 2013 byla otevřena 

kavárna KAKABU v těsném sousedství synagogy. Tato kavárna zřídila i letní zahrádku, jejíž 

návštěvníci se tak mohou těšit z nádherného výhledu přímo na synagogu. 

Své sídlo v MPZ má i široká síť obchodníků nabízející své služby – mimo jiné zde můžeme 

najít antikvariát, cestovní kancelář, prodejnu stavebnin, zverimex, kadeřnictví, kosmetiku, 

masáže, vinotéku, 2 obchody s potravinami, 2 drogerie, 2 obchody s elektro zbožím, 3 

prodejny obuvi, 2 lékárny, 2 květinářství, 2 domácí potřeby, 5 prodejen textilu, 2 prodejny se 

sportovními potřebami, 4x hračky-papír, 2 knihkupectví, 3 zlatnictví, fotoatelier, optiku, 2 

banky, 3 pojišťovny, několik obchůdků s dárkovým zbožím i kanceláře notářů, právníků a 

daňových poradců.  

Úřady jsou zde zastoupeny městským úřadem, který je pověřeným úřadem s rozšířenou 

působnostía také Úřadem práce. 

Z oblasti kulturních zařízení a zdravotnictví má v MPZ sídlo galerie, muzeum, letní kino, 

středisko zdraví i dětský lékař a zvěrolékař. 
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Městské informační středisko a Městská policie sídlí přímo v historické části radnice.  

Od roku 2012 mohou návštěvníci na horní části Masarykova náměstí využívat volného wifi 

připojení.  

Dříve byly průmysl a většinou i služby umístěny mimo MPZ. Ke změně došlo rozšířením 

pohostinských služeb a obchodu, které poskytují zaměstnání řadě občanů. Ke změně k 

lepšímu došlo také přesunutím úřadů na Masarykovo nám.  

Lze tak říci, že skladba i četnost obchodů a služeb je pro nejen obyvatele MPZ více než 

dostatečná a plní i funkci obchodního centra nejen celého města, ale i přilehlého regionu. 

Město koncepčně pracuje na regeneraci území a nedochází při tom k vytlačování bydlení a 

základní obchodní sítě z centra, naopak MPZ je de facto nejživější částí města a řada služeb je 

nejvíce nabízena právě jen v MPZ. Lze tedy konstatovat, že došlo k jednoznačnému zlepšení 

dostupnosti obchodů a služeb. 

Dopravní obslužnost je zabezpečována pravidelnými linkami městské dopravy a pro 

soukromá vozidla je určeno několik veřejných parkovišť, které jako novinku od roku 2013 

nabízí první půlhodinu parkování za symbolickou 1Kč. Tato pobídka má za cíl podpořit 

služby a jejich využívání v centru města a zamezit odlivu návštěvníků z centra města do 

nákupních center na okraji města. 

Pro návštěvníky hradu a zámku slouží vybudované parkoviště na ulici Hradní, kde je od roku 

2016 parkování zdarma. 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 

/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci /městě/, na 

webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ, informace 

občanům obcí a měst s MRP nebo MPZ týkající se státní památkové péče včetně programů na 

obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné www stránky. 
 

Veškeré památky ve městě jsou prezentovány na webových stránkách města 

www.boskovice.cz, 22. listopadu 2017 byl veřejnosti představen nový web. Hlavní 

novinkou je, že webové stránky jsou nyní již responzivní tzn. že se dokáží přizpůsobit 

velikosti displaye, na kterém jsou zobrazovány. V dnešní době se webové stránky neprohlíží 

jen na monitoru klasického PC, ale také na mobilu a na noteboocích všech velikostí a také na 

televizorech všech uhlopříček. A každá velikost displaye vyžaduje jiné uspořádání grafických 

a textových prvků webových stránek. Současně s touto hlavní změnou byla provedena i 

modernizace vzhledu stránek, kdy se přihlíželo zejména k moderním trendům ovládání webu 

a grafickému uspořádání prvků. Kromě zásadního zpřehlednění menu se představilo také 

několik novinek – mimo jiné i virtuální prohlídka úřadu.  

U všech památek je umístěn prolink na konkrétní stránky vybrané památky a uvedeny otvírací 

doby apod. O kvalitách webu města Boskovice svědčí i několik ocenění v soutěži Zlatý erb 

v rámci Jihomoravského kraje (vítěz v roce 2011 v kategorii města, řada dílčích cen – mimo 

jiné za digitalizovanou kroniku). Na webu je možné shlédnout i film Kam na Boskovicku? 

Boskovice se v roce 2015 staly absolutními vítězi soutěže Parádní web. Cenou za toto 

umístění bylo natočení filmu o městě. Jedná se o zhruba tříminutovéobrazové video s hudbou 

bez komentáře, představujícíhistorické objekty, zařízení pro sport, relaxaci a zábavu, 

zajímavosti a tradiční akceve městě. Film je možno shlédnout na webu města.  

V roce 2015 byl spuštěn oficiální profil města Boskovice i na Facebooku. V současnosti se o 

facebookový profil města Boskovice zajímá na 3 500 lidí. Na vložené příspěvky reagují 

například i členové rodiny Mensdorff-Pouilly v různých částech světa. 

V září 2016 byla spuštěna nová služba pro potenciální návštěvníky města Boskovice i pro 

řadové obyvatele a to virtuální prohlídka zajímavých míst v Boskovicích. Ta je vytvořena 

jako otevřený systém, do kterého je možné přidávat další zájmové body. Do výchozího stavu 

poskytly svoje zájmové body město Boskovice, Služby Boskovice s.r.o., Kulturní zařízení 

města Boskovice a rodina Mensdorff-Pouilly. Základem jsou dva pohledy z radniční věže 

(východnía západní), do kterých je možné vkládat aktivní body zájmu. Uživatel si tedy při 

prohlídce města z radniční věže může volit aktivní body, přeskočit na virtuální prohlídku 

jiného místa a potom se zase vrátit do výchozího místa. Na obrazovce jsou také umístěny 

textové informace a kontaktní informace. Jednotlivé virtuální prohlídky si lze vybrat i z 

http://www.boskovice.cz/
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přehledných rozbalovacích záložek. Po spuštění jsou v nabídce tyto zájmové body – expozice 

Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene“v Muzeu regionu Boskovicka, synagoga 

maior,židovský hřbitov s nově opravenou márnicí, expozice „Historické zemědělské stroje“, 

dálevirtuální prohlídky koupaliště Červenka, ubytovny PenzionSB a městských lázní, 

prohlídky areálupřed zámeckým skleníkem a kina Panorama. Rodina Mensdorff-Pouilly 

nechala zpracovat virtuální prohlídku zámku a výhledově i hradu Boskovice. 

Veškeré společenské a kulturní dění mapuje také boskovická televize BTV, která svoje 

reportáže umisťuje na web města a na facebookový profil.  

V roce 2014 byla spuštěna služba: mobilní průvodce Boskovicemi – Daruma Go! Aplikaci 

turistického průvodce městem „Boskovice Go“, si může každý zdarma stáhnout do mobilních 

zařízení. Do již existující aplikace byla také do základního menu přidána nová ikona „Akce“. 

Ta odkazuje na společný Kalendářakcí pro www.boskovice.cz a www.regionboskovicko.cz, 

který aktualizují pracovníci MISBoskovicea IC Boskovicko. Pro prohlížení si lze v aplikaci 

Boskovice Go zvolit dvě oblasti – Boskovice (38 textových informací a audio komentářů a 

189 fotografií) a Okolí Boskovic (43 textových informací a audio komentářů a 179 fotografií). 

Tento systém je otevřenýa mohou do něho po dohodě s provozovatelem vstupovat libovolné 

subjekty. 

Na Masarykově náměstí je umístěn interaktivní informační panel poskytující mluvené slovo o 

všech nejvýznamnějších atraktivitách města Boskovice. V roce 2015 prošlo mluvené slovo 

v panelu aktualizací. 

V roce 2016 byl proveden dotisk knihy BOSKOVICE – MĚSTO SEDMIZUBÉHO 

HŘEBENE. Jedná se o dotisk publikace, která byla vydánav roce 2012 a jejíž první náklad 

byl již rozebrán. V novém vydání obsahuje aktualizované fotografie a texty v češtině, 

angličtině a němčině. 

Město Boskovice je také členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, na 

jehož webových stránkách je také možno nalézt informace o památkách na území Boskovic – 

mimo jiné také katalog památek, který se sestavuje každoročně ke Dnům evropského dědictví 

a sděluje, které památky je možno navštívit při Dnech evropského dědictví.  

Městské informační středisko podává veškeré informace o památkách včetně poskytování 

propagačních materiálů. 

Každý měsíc vydává město Boskovice Radniční listy, které jsou zdarma distribuovány do 

všech domácností v Boskovicích. Zde jsou občané pravidelně informováni o problematice 

týkající se památkové péče – např. prezentace regulačního plánu MPZ Boskovice, řešení 

aktuálních problémů týkajících se MPZ – v současnosti např. problematika reklamních 

zařízení i o možnostech získání dotací prostřednictvím různých programů na obnovu 

kulturních památek.  

Dále město Boskovice vydává i Boskovický zpravodaj, který je zaměřen na informace o 

kulturních a sportovních aktivitách pořádaných ve městě. 

Na pravidelných tiskových konferencích jsou zástupci médií informováni o konkrétních 

krocích města, které se dotýkají problematiky MPZ vč. výsledků akcí obnov Programu 

regenerace. 

Všichni občané města vč. těch, kteří bydlí v městské památkové zóně, tak dostávají veškeré 

informace o procesech, které probíhají při obnově jak kulturních památek, tak objektů 

v památkové zóně, podle zákona o státní památkové péči.  V pondělí 11. prosince 2017 

proběhl hojně navštívený informační seminář pro vlastníky objektů v městské památkové 

zóně Boskovice. Semináře se za město zúčastnili Dagmar Hamalová, místostarostka města, 

Aneta Sedláčková, referentka regionálního rozvoje. Za státní památkovou péči byla přítomna 

Alena Dvořáková a Roman Čerbák, odborný garant z Národního památkového ústavu Brno. 

Cílem semináře bylo představit dotační možnosti pro rekonstrukce objektů v městské 

památkové zóně. Dále zazněly informace o regulačním plánu městské památkové zóny a 

navazujících vyhláškách, nebo aktuální informace o plánovaných záměrech města v městské 

památkové zóně v roce 2018.     
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E. Společenský život: 

E.1. Vyjmenujte místní 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 2017. 

 

V Boskovicích působí občanské sdružení Klub přátel Boskovic, které se velmi intenzivně 

zapojuje do společenského života ve městě, s jeho pomocí byla vybudována naučná cesta 

židovským městem a orientační systém v židovské čtvrti. Naučná cesta byla slavnostně 

otevřena 27. června 1999. Klub přátel Boskovic už ale od svého vzniku pociťoval nutnost 

vybudovat informační systém právě v židovském ghettu, neboť to patří ke zdejším turistickým 

lákadlům a stalo se cílem mnoha tisíc návštěvníků města, kteří se dožadovali podrobnějších 

informací a odborného poučení. Mimo to každoročně v červenci pořádá ve městě Unijazz 

Praha multikulturní festival Boskovice, v jehož podtextu je právě podpora a záchrana 

boskovické židovské čtvrti a kterého se účastní několik tisíc návštěvníků z celé republiky. 

Podobně také zdejší obyvatelé, zejména mladé a nejmladší generace neznali téměř nic o 

dějinách židovské komunity v Boskovicích a o památkách, které po ní dodnes ve městě 

zůstaly. Ti všichni získali díky těmto naučným stezkámzákladní poučení o významné kapitole 

v dějinách našeho města. Naučná cesta prochází prakticky celým bývalým židovským 

městem. Na 27 objektech a budovách je upevněn stejný počet mosazných tabulek formátu A3 

se stručným textem, přibližujícím jejich historii a význam. Na dalších pěti místech trasy byly 

osazeny tabule s podrobnějším textem, který kromě úvodního výkladu o dějinách židovské 

obce v Boskovicích informuje o pamětihodnostech bývalého ghetta. Připojené mapky názorně 

ukazují sled naučné cesty, takže se mohou turisté na trase lépe orientovat. Zároveň jsou 

veškeré tyto informace vydány ve formě tištěného průvodce, v němž je každá označená 

památka i nakreslena. Tento tištěný průvodce vychází ve třech jazykových mutacích - češtině, 

němčině a angličtině. V roce 2015 oslavil Klub přátel Boskovic 20 let činnosti.  

V roce 2017 Klub přátel Boskovic uspořádal ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka a 

Židovskou obcí Brno krátkou smuteční vzpomínku Události března 1942 stále živé…, kdy si 

asi čtyřicítka návštěvníků 15. března 2017 připomenula tragické události roku 1942. Tehdy za 

německé okupace muselo nedobrovolně rodné Boskovice opustit přes čtyři stovky tamních 

židovských obyvatel a transporty byli převezeni přes Brno do Terezína. Odtud putovali do 

různých koncentračních táborů, především do Osvětimi. 

Dne 2. července 2017 uběhlo sto let od bitvy u Zborova, jednoho z prvních bojů 

Československých legií. Československá obec legionářská u příležitosti tohoto výročí 

uspořádala vzpomínková setkání po celém Česku s názvem Svíčky za padlé. Také Město 

Boskovice společně s Klubem přátel Boskovic uspořádalo vzpomínkové setkání u památníku 

Sochy legionáře. 

 

Folklórní soubor Velen -folklórní 

taneční soubor z Boskovic s mnohaletou 

tradicí, jehož počátky spadají do 50. let 

minulého století, tradičně reprezentuje 

Boskovice v regionu i v zahraničí. V 

sobotu 21. května 2016 se v boskovické 

sokolovně konaly oslavy 65. výročí 

založení folklorního souboru Velen a 25. 

výročí založení dětského folklorního 

souboru Borověnka. 

 

Při Gymnáziu působí pěvecký sbor Nota, který také reprezentuje město Boskovice 

v zahraničí. Stejnou prezentaci zajišťuje sbor Janáček při Kulturním zařízení města 

Boskovice. 

 

V sobotu 18. 3. 2017 byla vernisáží zahájena výstava obrazů Josefa Kleinera a soch Tomáše 

Arnošta v Galerii Otakara Kubína 
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V neděli 26. 3. 2017 zněly v synagoze maior starozákonní žalmy italského houslisty a 

skladatele židovského původu Salomona Rossiho.  

 

 
 

 

Město Boskovice ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka pořádalo ve čtvrtek 30. 3. 

2017 setkání v rámci přednášek a aktivit Mezigeneračního centra - na téma "Židovská Jižní 

Morava". 
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V úterý 18. dubna byly ve Španělském sálu Pražského hradu předány ceny vítězům krajských 

kol za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón za rok 2016. Za město Boskovice převzala cenu z rukou 

ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové senátorka Jaromíra Vítková, která do konce 

roku 2016 byla místostarostkou Boskovic a měla péči o památky ve své gesci. Redakce 

měsíčníku Moderní obec při příležitosti vyhlašování výsledků soutěže Historické město roku 

2016 udělila městu Boskovice Cenu časopisu Moderní obec. 

 

V sobotu 22. dubna a neděli 23. dubna 2017 se město Boskovice akcí Brány památek 

dokořán připojilo k ostatním členským městům Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 

Slezska, aby společně během měsíce dubna oslavily Mezinárodní den památek a historických 

sídel. Bylo možné si prohlédnout nově opravené prostory sklepení pod radniční věží a zdarma 

vystoupat na vyhlídku z radniční věže. Ve sklepení byla umístěna výstava výtvarných prací 

mladých malířů z Boskovic a partnerského města Rawa Mazowiecka a model návrhu nové 

knihovny v Boskovicích od architekta Zdeňka Fránka. V sobotu využilo možnosti navštívit 

sklepení 103 lidí a radniční věž 98 lidí. V neděli si sklepení prohlédlo 255 lidí a věž 252 

zájemců. 

 

V sobotu 13. 5. 2017 byla v Galerii Otakara Kubína zahájena vernisáž a současně prodejní 

výstava obrazů malíře, výtvarníka a grafika Václava Macha-Koláčného. 

 

Na čtvrtek 11. 5. 2017 připravilo Muzeum regionu Boskovicka besedu o zřícenině 

boskovického hradu. 

 
 

V sobotu 27. 5. 2017 pořádala Kulturní zařízení města Boskovice na zámku Boskovice 

nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů Boskovické zpěvobraní. V sobotu 27. 5. 2017 pořádala 

Kulturní zařízení města Boskovice na zámku Boskovice nesoutěžní přehlídka pěveckých 
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sborů Boskovické zpěvobraní.  

 
 

Na sobotu 2. září připravilo Mateřské centrum Boskovice ve spolupráci s rodinou Mensdorff-

Pouilly Pirátské zámecké hemžení. 

 
 

Muzeum regionu Boskovicka ve čtvrtek 7. září zahájilo vernisáží výstavu o šlechtickém rodu 

Morkovských ze Zástřizl. Tento rod se zasloužil ve středověku o rozvoj Boskovic a zbudoval 

několik barokních staveb v okolí Boskovic.  

 

V sobotu 16. a v neděli 17. září proběhla v rámci Dnů evropského dědictví v bývalých 

masných krámech, dnes kulturní památky, na ulici U Vážné studny výstava obrazů nazvaných 

Zoomování paní Liby Baďurové a obrazů snové Provence Anny Kocmanové a jejich žáků.  

V rámci Dnů evropského dědictví také proběhla na schodišti mezi židovským obecním 

domem a koupadly (obě budovy jsou kulturními památkami) v sobotu 16. září podzimní 
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floristická dílna Martiny Lukešové. Komu nevadilo pár kapek deště, si mohl vytvořit věnečky 

z révy, ozdobené šípky, jablíčky či jeřábem. 

 
 

Rodina Mensdorff-Pouilly pořádala v sobotu na zámku Boskovice 8. Svatohubertské 

slavnosti. 

 
 

Správa zámku Boskovice ve spolupráci s divadelní a šermířskou společností Gonfanon 

připravila od 26. do 28. prosince 2017 již 19. vánoční kostýmované prohlídky zámku 

Boskovice. 
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E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 

regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 

rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

 

 květen -  zahájení turistické sezóny, Boskovické běhy, Muzejní noc 

 červen  - tradice městských historických slavností, mezinárodní hudební festival 

ConcentusMoraviae, promenádní sezóna (červen – srpen) 

 červenec  -  Festival pro židovskou čtvrť – UNIJAZZ, boskovická pouť 

 srpen - Festival španělské kultury Iberica, Šermířské setkání 

 září - Zámecké Hemžení, Po stopách P. Vincence Ševčíka, Dny evropského 

dědictví 

 říjen  -  Husí slavnosti 

 listopad  -  Svatohubertské slavnosti 

 prosinec  -  vánoční trhy, vánoční koncerty, vánoční kostýmové prohlídky zámku 

Boskovice, vánoční jarmark s historizujícím programem, prezentací 

tradičních řemesel a živým betlémem. 

 

Akce vč. fotodokumentace jsou blíže popsány již v předchozím bodě E.1. Nejvýznamnější 

kulturní akcí jsou již tradiční Husí slavnosti. Touto netradiční slavností si město Boskovice 

připomíná jednu ze zapomenutých tradic zdejších Židů, kteří vykrmovali husy a dodávali je 

na trh do Vídně a dalších velkých měst v Rakousku. V sobotu 30. 9. a v neděli 1. 10. 2017 

pořádaly město Boskovice a Kulturní zařízení města Boskovice již čtrnácté Husí slavnosti. 

Navštívil je rekordní počet 12 600 návštěvníků a do soutěže o nejlepší husí pečínku se 

přihlásilo rekordních třináct restaurací. 

 

 
 

 

E.3. Uveďte 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 2017 - 

konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů/. 

 

Nejvýznamnější památky města Boskovice tj. hrad a zámek vč. penzionu Pod zámkem jsou ve 

vlastnictví firmy MP Holding. Firmu vlastní členové rodiny Mensdorff-Pouilly, které byly 
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tyto objekty navráceny v rámci restitučního nároku v roce 1991. Jeden z členů rodiny p. 

Dominik Božek působil v letech 2010 až 2014 jako místostarosta města Boskovice a 

v současnosti je zastupitelem města a členem komise pro městskou památkovou zónu. Většina 

aktivit týkajících se samotné obnovy turistiky atraktivních objektů a kulturních akcí tak byla 

společně organizována a podporována (festival Unijazz Boskovice, zahájení turistické sezóny, 

festival španělské kultury Iberica, mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, 

Zámecké hemžení, vánoční kostýmové prohlídky apod.) 

V roce 2014 započaly práce na obnově objektu Panského dvora, který je ve vlastnictví 

společnosti s ručením omezeným. Majitel firmy navázal spolupráci s městem, oslovil 

veřejnost s návrhy úpravy objektu Panského dvora studentů architektury VUT Brno. 

V roce 2015 pokračovala navazující obnova fasády objektu a v roce 2016 byly započaty práce 

na obnově skleněných arkád ve dvorní části. V areálu objektu se konají kulturní akce. 

V roce 2015 byla rovněž zrealizována obnova okenních a dveřních výplní v objektu U 

Koupadel 6, který je také ve vlastnictví společnosti s ručením omezeným. Po dokončení 

interiérových prací by měl objekt sloužit ke komerčním účelům – konferenční prostory apod. 

Velmi dobrá spolupráce je s majiteli soukromých domů v židovské čtvrti, zejména pokud se 

týká opravy fasád a střech.  

 

Město Boskovice v roce 2015 schválilo znění Zásad proposkytování finančních příspěvků na 

obnovu nepamátkových objektů v MPZ. První výzva byla vypsána na počátku roku 2016 a 

k rozdělení byla určena částka 400 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 5 projektů, kdy celkové 

náklady obnovy jednotlivých objektů činily 240 tis. Kč. Předmětem žádostí byly převážně 

obnovy fasád či výměna oken. 

V roce 2017 byla vypsaná nová výzva k podávání projektů. Celkem bylo podáno 7 žádostí a 

součet požadované dotace všech sedmi žádostí činil 487.500,00 Kč. V rozpočtu města na rok 

2017 byla k rozdělení určená částka 400 tis. Kč. S ohledem na podmínky dotačního programu 

byla hodnotitelskou komisí jmenována stávající komise pro městskou památkovou zónu, která 

se sešla 6. 3. 2017 a doporučila poskytnout dotaci vybraným žadatelům – viz tabulka, tento 

návrh dále doporučila ke schválení Rada města a následně návrh schválilo dne 18. 4. 2017 

Zastupitelstvo města Boskovice. 

 

Všechny podané žádosti vč. požadované a schválené výše dotace jsou zpracovány do 

následující tabulky:  
 Žadatel Objekt Akce obnovy Celkové náklady Požadovaná dotace Schválená 

dotace 

1. Společenství vlastníků 

jednotek pro dům 

Masarykovo nám. 14 

Bytový dům Masarykovo 

nám. č.p. 14 

Výměna vchodových 

dveří 

74.696,00 Kč 37.000,00 Kč 0 Kč 

2. Dana Bohatá rodinný dům ul. Plačkova 
625/23 

Oprava oken 99.396,00 Kč 49.000,00 Kč 49.000,00 Kč 

3. manželé Šamšulovi rodinný dům Antonína 

Trapla 63/14 

Zhotovení nové 

fasády 

265.024,00 Kč 100.000,00 Kč 0 Kč 

4. Společenství vlastníků 

jednotek pro dům č.p. 18, 
Masarykovo nám, 

Boskovice 

Bytový dům Masarykovo 

nám. č.p. 18/17 

Rekonstrukce střechy 600.000,00 Kč 100.000,00 Kč 100.000,00 Kč 

5. Jana Ošlejšková dům Masarykovo nám. 
13/12 

Výměna oken 88.000,00 Kč 44.000,00 Kč 0 Kč 

6. Zdeněk Komárek bytový dům U Vážné studny 
390/8 

Výměna oken a dveří 628.182,00 Kč 100.000,00 Kč 100.000,00 Kč 

7. manželé Mokří rodinný dům U Koupadel 
363/3 

Výměna střešní 
krytiny 

115.000,00 Kč 57.500,00 Kč 57.500,00 Kč 

 Celkem   1.870.298,00 Kč 487.500,00 Kč 306.500,00 Kč 
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2017: 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2017 a v kolika 

případech: 

- celkem na území obce /města/: 9 akcí       14 850 tis. Kč  

- z toho na území MPR nebo MPZ: 8 akcí      14 800 tis. Kč 

- kolik a v kolika  případech na památky v jiném než obecním vlastnictví 7 akcí 846 tis. Kč 

 

Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek 

v roce 2017 činí z celkového rozpočtu obce.  3,85% (14,85 mil./386 mil. Kč) 
 

 

F.2.  Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 

2017 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně),jako přílohu uveďte tabulku 

rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 

2017, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2017. 

 

Částka z rozpočtu MK: 1 079 000,- Kč 

 

743 000 Kč Rezidence, Hradní ul.    obnova horní části střechy 

336 000 Kč židovský dům s rituální lázní, U Templu  obnova krovu a střechy 
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Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2017 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Městská památková zóna Boskovice 

Poř.     

č. 

Kulturní památka (identifikace 

objektu) 
Akce obnovy (stručná charakteristika) 

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, obec) 

Celkové 

náklady 2016          

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Z toho náklady na 

"památkové" práce             

(v tis. Kč) včetně 

DPH 

Potřeba státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

1. Dům č. 13, Bílkova ul., č.p. 523 Restaurování kamenného portálu FO 200 200 200 

2. Dům č. 3 v Plačkově ul., č.p.635 Obnova fasády a střechy FO 900 900 450 

3. Rezidence, Hradní ul. 1, č.p. 642 Obnova dlažby v průjezdu a arkádách obec 700 700 350 

4. Rezidence, Hradní ul. 1, č.p. 642 Oprava horní části střechy obec 1 800 1 800 900 

5. Dům Velenova 14, č.p. 585 Statické zajištění, výměna krytiny, oprava fasády FO 880 880 440 

6. Kostel sv. Jakuba st. Obnova interiérových omítek kostela církev 900 900 450 

7. 

Židovský dům s rituální lázní, U 

Templu 3/5 Oprava střechy FO 900 900 450 

8. 

Židovský dům s rituální lázní, U 

Templu 3/5 Oprava dřevěné pavlače FO 400 400 200 

9. Hospodářská budova,č.p. 640 Obnova fasády východního a jižního křídla PO 990 990 495 

10. Dům, U Koupadel 8, č.p. 349 Výměna okenních a dveřních výplní FO 900 900 450 

11. Dům, Plačkova 5, č.p. 634 Oprava a nátěr fasády a nátěr oken FO 100 100 50 

Akce obnovy připravované na rok 2017 celkem 
8 670 8 670 4 435 
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/- uveďte zda bylo požádáno na rok 2017 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a  

využity. 

      

V roce 2017 bylo žádáno na obnovu letního kina – kulturní památka. Byla získána 

individuální dotace 1 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

G. Koncepční příprava regenerace: 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 
 

Název: Územní plán Boskovice  

Pořizovatel: Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování 

Zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s. r. o. 

Datum schváleníobecním zastupitelstvem 

a) zadání: 17. 6. 2013  

b) konceptu (souborné stanovisko): ---  

c) návrhu: 22. 9. 2015 

Územní plán Boskovice nabývá účinnosti dne 23. 10. 2015  

Termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem:  22. 9. 2015 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

Název:  Regulační plán části městské památkové zóny Boskovice 

Pořizovatel: Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování 

Zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s. r. o. 

Datum schválení obecním zastupitelstvem: 

a) zadání:18. 9. 2003 

b) konceptu (souborné stanovisko): 10. 12. 2004 

c) návrhu: 21. 6. 2006 
 

Změna č. 1 byla vydána dne 17. 9. 2012 a nabývá účinnosti dne 10. 10. 2012. 
 
 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení a datum jeho poslední 

aktualizace/: 
 

Název  programu:  Program regenerace MPZ v Boskovicích 

Zpracovatel:          Ing. arch. Jaroslav Klenovský 

Datum dokončení: červen 1994 
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Datum schválení programu zastupitelstvem: 12. 1. 1995 

Časový horizont, ke kterému je program regenerace zpracován: 2005 

 

Datum aktualizace programu: k 31. 7. 1998, srpen 2003, leden 2011, říjen 2017 

 

Datum schválení aktualizovaného programu zastupitelstvem:   

31. 7. 1998, 4. 12. 2003, 14. 2. 2011, 12. 12. 2017 
 

 

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/. 

 

Zastupitelstvo města Boskovice schválilo 8. prosince 2015 Strategický plán rozvoje města 

Boskovice na období 2016-2026. Problematika regenerace území MPZ Boskovice je součástí 

několika oblastí ve strategické (návrhové části) např. v kapitole 4 Kvalita života – Sledovat a 

řešit stav významných sídelních lokalit a objektů (části MPZ, okolí Velenu, Sokolovna, 

panský dvůr, jízdárna) opatření:  

4.2.1 Zpracovat koncepci využití a údržby městského majetku 

4.2.2 Vyčlenit finanční prostředky na opravu a údržbu strategických budov, zejména 

kulturních památek a dalších objektů či ploch v MPZ (dbát na architektonický detail, materiál, 

barevnost…, ) 

 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 

plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný plán 

rozvoje města atd./. 
 

Město Boskovice je členem Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, která má zpracovanou 

strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boskovicko PLUS (jinak také SCLLD = 

strategy comunity-led local development) Boskovicko žije. Tato strategie je střednědobým 

strategickým dokumentem, jehož cílem je podporovat trvale udržitelný rozvoj na svém území. 

Tato strategie je připravena pro programové období 2014- 2020. Šestého ledna 2017 byla 

strategie schválena všemi řídicími orgány a otevřela se tak cesta k vlastní realizaci strategie 

postupným otevíráním jednotlivých výzev a realizací projektů žadateli v území MAS. Pro 

čerpání v území je nyní připraveno celkem zhruba 86 mil Kč.  

 
 

H. Závěrečný komentář: 
 

Trvalá a dlouhodobá péče o památky ve městě, dosažené výsledky, aktivní přístup a vztah 

samosprávních orgánů města k záchraně a zlepšování úrovně památek, také zapojení do 

soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace v minulých letech a 

dosažené výsledky, jsou důvodem, proč usilujeme o cenu v této soutěži za rok 2017.  

Současný stav městské památkové zóny Boskovice je možno charakterizovat jako téměř 

optimální. 

Městská památková zóna Boskovice, která byla vyhlášena v roce 1991, zaujímá prakticky 

celou plochu historické části města. Zahrnuje 37 nemovitých kulturních památek, z nichž 

nejvýznamnější jsou: hrad, zámek, zámecký skleník, kostel sv. Jakuba st., radnice, synagoga, 

židovský hřbitov a rezidence. 

Zcela unikátní je v rámci České republiky soubor staveb bývalého židovského ghetta. 
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Bývalému židovskému ghettu, jako nejhodnotnější části městské památkové zóny, byla 

v uplynulých deseti letech z hlediska památkové obnovy zóny věnována intenzivní pozornost. 

V současné době jsou téměř všechny památkově chráněné i nechráněné domy opraveny a 

dobře udržovány.  

Rekonstrukcí infrastruktury ghetta bylo dosaženo stavu, kdy tato část městské památkové 

zóny je v tomto ohledu nejvybavenější částí města Boskovic. V celé židovské čtvrti byl 

položen plynovod, rekonstruována kanalizace, obnoveny rozvody nízkého elektrického napětí 

a telefonu a uloženy v zemi, nově zadlážděny komunikace a chodníky včetně instalace 

nového historizujícího osvětlení. 

Město koncepčně pracuje na regeneraci území a nedochází při tom k vytlačování bydlení a 

základní obchodní sítě z centra, naopak MPZ je de facto nejživější částí města a řada služeb je 

nejvíce nabízena právě v MPZ. 

V roce 2017 byla Radou město Boskovice zřízena nová funkce městského architekta. Do 

této funkce byl od prvního července jmenován Ing. arch. Zdeněk Fránek. 18. října se městský 

architekt Zdeněk Fránek v zámeckém skleníku představil občanům. Po krátké vlastní 

prezentaci představil architekt Zdeněk Fránek svoji vizi o spolupráci s městem na zlepšení 

místní architektury a urbanismu. Představil své dílo a seznámil přítomné se svou činností na 

vysoké škole v Liberci a s prácí jeho studentů. V další části představil své projekty v 

Boskovicích a ve světě.  

Veškeré památky vč. samotné MPZ ve městě jsou prezentovány na webových stránkách 

města, které byly v listopadu 2017 představeny v nové podobě a i nadále se snaží nabízet 

nové služby např. virtuální prohlídky, diskuzní fórum, otázky na vedení města, nový 

propagační šot o městě Boskovice a to prostřednictvím sociálních sítí (novinky z Facebooku 

odebírá 3 500 lidí) i tištěných publikací. Židovská čtvrť má svůj vlastní propagační materiál. 

Městské informační středisko je schopno zajistit a podat veškeré informace o památkách 

včetně propagačních materiálů, zajišťuje i průvodcovskou činnost. 

Město Boskovice je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Občané jsou 

pravidelně informováni o možnosti dotací týkající se státní památkové péče, včetně programů 

na obnovu kulturních památek a této možnosti využívají. 

Komise pro MPZ zasedá nejméně 4x ročně a veškeré záležitosti týkající se problematiky MPZ 

jako jsou plánované záměry či jen vzájemná výměna informací jsou promptně řešeny. 

Reklama v MPZ je regulována odborem výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice 

v součinnosti s orgánem státní památkové péče Městského úřadu Boskovice. V současné době 

se komise pro městskou památkovou zónu ve spolupráci s orgánem státní památkové péče 

věnuje problematice reklam v MPZ. Na základě podnětu komise pro MPZ byl v roce 2014 

zpracován návrh pravidel pro instalaci reklamních, informačních a propagačních zařízení na 
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nemovitostech v MPZ. Tyto pravidla byla v roce 2015 projednána s veřejností a následně byla 

předložena Radě města Boskovice ke schválení. Současně i nadále probíhají výzvy směrem 

k vlastníkům nemovitostí, které mají na svém objektu umístěny nevhodné reklamní zařízení a 

jsou vyzýváni k odstranění reklam a předložení návrhu vzhledu reklam nových, v roce 2017 

se podařilo opět odstranit některá nevhodná reklamní zařízení. V prosinci 2017 také 

proběhl hojně navštívený informační seminář pro vlastníky objektů v městské 

památkové zóně Boskovice. Přítomen byl i odborný garant z Národního památkového ústavu 

Brno. Cílem semináře bylo představit dotační možnosti pro rekonstrukce objektů v městské 

památkové zóně. Dále zazněly informace o regulačním plánu městské památkové zóny a 

navazujících vyhláškách, nebo aktuální informace o plánovaných záměrech města v městské 

památkové zóně v roce 2018.     

V průběhu roku 2017 nebyla orgánem státní památkové péče udělena žádná pokuta za 

nedodržení zákona č. 20/1987. 

Město Boskovice se každoročně snaží v rámci svých možností pomáhat obnově ostatních 

objektů v zóně. Pravidelně poskytuje dar církvím na obnovu kulturních památek a to kostela 

sv. Jakuba st. a evangelického kostela a také na obnovu nepamátkových objektů místního 

významu např. kaplí či křížů v místních částech města apod. V roce 2015 se město Boskovice 

nechalo inspirovat jinými úspěšnými městy a schválilo dotační program na obnovu objektů, 

které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní 

památkou. Účelový příspěvek je určen na částečnou úhradu zvýšených nákladů, spojených 

se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí, nacházejících se na území Městské 

památkové zóny města Boskovice. Uznatelnými náklady v tomto smyslu se rozumí náklady 

spojené se zlepšením a úpravami vnějšího vzhledu nemovitostí, tj. fasád a jejich prvků, 

střech a jejich prvků, výplní otvorů - oken, dveří, vrat. V rozpočtu na rok 2017 bylo k 

rozdělení určeno 400 tis. Kč. Celkem byly podpořeny 4 projekty v celkové hodnotě 306 tis. 

Kč. Současně byl již 13. prosince 2017 vyhlášen dotační program na rok 2018 a opět je 

v rozpočtu vyčleněna částka 400 tis. Kč.  


