Boskovice - historické památky
Hrad Boskovice – Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460
metrů nad mořem vypíná romantická 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 ...
Zámek Boskovice – Na místě dnešního boskovického zámku
stával původně dominikánský klášter, který po svém zrušení sloužil krátce jako
manufaktura na výrobu barviv. V roce 1819 za Františka Xavera Ditrichsteina
započala přestavba kláštera na honosné zámecké sídlo.
Radnice Boskovice – Historie Budova městské radnice s věží, situovaná v průčelí
horního (východního) konce Masarykova náměstí, je výraznou dominantou města
Boskovic. Radnice byla jednou z nejdůležitějších budov ve městě,
sídlem samosprávy města.
Skleník u zámku, Boskovice – Východně od budovy zámku na ulici
Hradní 640/3a se nachází rozsáhlý skleník s kruhovým bazénkem. Byl postaven
v letech 1826 – 1829 architektem Josefem Hájkem v duchu doznívajícího klasicismu.
Jeho stavba nahradila panské ovčírny, které byly zničeny při požáru.
Městská památková zóna, Boskovice – V listopadu 1990 bylo historické jádro města
Boskovic včetně náměstí, zámku, rezidence, bývalého kláštera, skleníku, hradu,
torza židovského ghetta se synagogou prohlášeno za Městskou památkovou zónu.
Panská rezidence, Boskovice – Mezi významné památné stavby
města Boskovice patří někdejší zámecká či panská rezidence. Tuto
kulturní památku (č. 368) najdeme na nároží ulice Hradní č.p. 642/1, na cestě, která
vede z náměstí směrem k zámku.
Panská jízdárna, Boskovice – Na východní straně zámeckého parku
v ulici Hradní 641/5 byla v roce 1870 vybudována hrabětem Mensdorff-Pouillym
v novogotickém romanticky historizujícím stylu panská jízdárna. Objekt je zařazen
mezi kulturní památky.
Klášter, Boskovice – V Hradní ulici č. 637/4, naproti panskému dvoru
stojí bývalý klášter milosrdných sester sv.Vincence z Pauly. Byl vybudován Alfonsem
hrabětem Mensdorf - Pouilly roku 1857. Původně přízemní budovu nechal postavit r.
1756 Jan Leopold hrabě Ditrichstein.
Panský dvůr, Boskovice – V dnešní Hradní ulici č. 640/3, nad rezidencí, se rozkládá
rozlehlý uzavřený trakt původního panského dvora. Byl vybudován v 17. století jako
komplex hospodářských budov a čeledníků. Po požáru v roce 1823 byl částečně
přestavěn.
Kašna na Masarykově náměstí, Boskovice – V 17. století byl na
dolním konci náměstí brod. Zřejmě šlo o prohlubeň, do níž se sváděla povrchová voda
z horní části náměstí. Voda mohla být použita k hašení případného požáru. Dne
12.1710 se začaly klást trouby do nové kašny na rynku.
Kašna v ulici U koupadel, Boskovice – Kašna při domě U koupadel č. 17/3 byla
postavena v roce 1875. Byla do ní vedena voda z Vážné studny. Kašna je hodnotnou

kamenickou prací, navracející se ke stylu pozdního baroka. Má oválný půdorys a její venkovní stěna je
mírně vydutá.
Farní kostel sv. Jakuba st., Boskovice – První archivní záznam o existenci kostela je z
roku 1346, z té doby se dochovalo jádro stavby (obvodní zdi kněžiště a trojlodí, stará
sakristie). Nynější podoba kostela je z větší části dílem Ladislava z Boskovic.
Evangelický kostel, Boskovice – Náměstí 9. května v Boskovicích
vévodí věž evangelického kostela zakončená knihou a kalichem. Kostel je nejmladší
kulturní památkou Boskovic, do seznamu kulturních památek byl jako jediná
funkcionalistická stavba v Boskovicích zařazen roku 1996.
Filiální kostelík Všech svatých, Boskovice – První písemný doklad o
kostelu je v nejstarší městské knize z roku 1505. Je neznámého data založení, na
archaickém základě a není proto vyloučeno, že jeho obvodové zdi a kněžiště
ukrývají jádro raně středověké stavby. Byl často přestavován.
Kaple P. Marie Bolestné, Boskovice – Kaple Marie Bolestné byla
vystavěna hrabětem Alfonsem Friedrichem Mensdorff-Pouillym v roce 1873. Tato
kulturní památka (č. 375) je výrazným architektonickým prvkem v okolní zástavbě
řadových domků v části Bělá.
Kaple sv. Otýlie, Boskovice – Kaple zvaná „Otylka" stojí v polích
severně od Boskovic, na místě zvané dříve Chlaustné (protože tam „chlaustala" prýštila voda). Nacházela se zde studánka, jejíž voda si získala pověst „ léčivé vody"
na nemocné oči.
Boží muka u bývalého školního statku, Boskovice – Sakrální stavba z druhé poloviny
18. století, nenáročného provedení, je výrazným architektonickým prvkem v krajině
a před výstavbou školního statku (severně od města) pohledově ovládala okolí.
Zapsána v seznamu kulturních památek.
Boží muka na konci Havlíčkovy ulice, Boskovice – Na konci Havlíčkovy ulice, při
vjezdu do Boskovic od severu upoutají návštěvníka boží muka. Tato kulturní
památka (č. 414) pochází z doby kolem roku 1700. Spodní část členěna velkými
oválnými nikami, nároží zdůrazněno pilastry.
Boží muka se sochou Panny Marie, Boskovice – Boží muka byla postavena v místní části Bělá na
počátku 18. století v barokním slohu. Tato kulturní památka (č. 413) je umístěna v zahradě domu č.
32 na ulici Dukelská.
Socha P. Marie, Boskovice – Barokní socha Panny Marie se nachází v dolní části
Masarykova náměstí, blízko kašny. O jejím původu informuje latinský nápis na jižní
straně podstavce. V překladu: „Jan František Rotleithner,
plným titulem hejtman panství boskovického, dal zřídit na
vlastní ...
Socha sv. Rocha, Boskovice – Socha se nachází uprostřed menšího parčíku před
domem č.83 na Bílkově ulici. Barokní socha sv. Rocha stávala původně uprostřed
trojice soch vpravo od cesty vedoucí z náměstí k dominikánskému klášteru.
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Boskovice – Nachází se poblíž křižovatky u Hotelu
Slavia. Na náklady boskovického měšťana Františka Klevety je v roce 1868 zhotovil
brněnský sochař Ferdinand Kellner.
Židovský hřbitov Boskovice – Nepochybně nedlouho po svém
konstituování si boskovická židovská obec musela zřídit své vlastní

pohřebiště. O tom, kde se nejstarší hřbitov nacházel, nám však chybí hodnověrné historické zprávy.
Ve vlastivědné literatuře jsou zmiňovány tři různé lokality.
Synagogy, Boskovice –Boskovická židovská obec musela mít nepochybně záhy od
svého konstituování svůj boží dům, nebo alespoň modlitebnu, tehdy nejspíše
dřevěnou. Vzhled této původní, renesanční stavby neznáme, předpokládáme však,
že byla situována v dnešní pozici na obvodu městského ...
Naučná stezka bývalým židovským městem, Boskovice – 1.
Židovská brána - naproti bývalé panské rezidenci (kulturní památka č. 0405) Jediná
dnes existující brána do bývalého ghetta. Její stavba byla dokončena 25. srpna
1753. Bývala opatřena vraty, která se na noc uzavírala.
Prohlídkové okruhy Židovskou čtvrtí Boskovice s průvodcem –
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY ŽIDOVSKOU ČTVRTÍ BOSKOVICE S PRŮVODCEM I. KRÁTKÝ
OKRUH - procházka židovskou čtvrtí s výkladem o historii a životě židů v Boskovicích
a informacemi o významných židovských stavbách.
Historie židovské obce Boskovice – Jedním z nejvýznamnějších středisek
židovského osídlení na Moravě - vedle Mikulova, Třebíče, Uherského Brodu,
Holešova a Prostějova - byly od středověku až do nové doby též Boskovice. První
Židé se zde usídlili poměrně záhy po založení městečka.
Významné osobnosti židovského města Boskovice – Na fotografii je Hermann Ungar
Boskowitz, Benjamin Seeb Wolf ben Samuel ha-levi Nar. po roce 1746 (ne 1740)
v Boskovicích, podle nichž dostal své jméno, jako syn Samuela ha-levi, slavného
autora spisu „ Machcít ha-šekel".
Rituální lázeň mikve, Boskovice – Perfektně zachovalou a
zpřístupněnou rituální lázeň - mikve si můžete 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.
Kontribučenská sýpka, Boskovice –Na severním okraji Boskovic, v ulici Sadová, stojí
bývalá kontribučenská sýpka, která byla postavena koncem 18. století. Jedná se o
zděnou patrovou samostatně stojící budovu, která sloužila k přechovávání obilí pro
jednu nebo několik vsí dohromady.
Panský pivovar, Boskovice – Naproti vjezdu do sportovního areálu
Červená zahrada v Podhradí stojí starobylá budova panského pivovaru.
Dvoutraktová renesanční budova s barokní členěnou střechou je charakteristická
svým komínem s otočným nástavcem.
Pekárna a mlýn, Boskovice - Mladkov –Nedaleko Boskovic, v místní části Mladkov,
stojí u řeky Svitavy barokní budova bývalé pekárny, zaniklého mlýna a malé vodní elektrárny se
zbytky náhonu a vodního díla.
Městská elektrárna, Boskovice –Na rohu ulic Sokolská a Nádražní stojí budova
bývalé městské elektrárny č.p. 247/1320/or.62. Na schůzi obecního zastupitelstva
města Boskovic dne 14.června 1909 bylo usneseno postavit městskou elektrárnu.
Elektrárna byla postavena v roce 1909.
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