
BOSKOVICE

ŽIVOt V památKáCh

příKlady OBnOVy

ZáKladní CharaKtErIStIKy prOgramu rEgEnEraCE

Počet obyvatel města ......................................................................... 11 635
Rozloha MPZ ................................................................................... 39,73 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPZ ............................................. 37

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace v roce 2018 
– celkem z toho:
– příspěvek z Programu ............................................................1 724 000 Kč
– příspěvek města vlastníkům ........................................................41 000 Kč
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) ...................1 687 769 Kč

Odhad nákladů vložených do MPZ bez příspěvku z Programu regenerace 
(včetně infrastruktury, atd) od roku vzniku Programu ............. cca 90 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku .............................................................. 1995

Příklady významných akcí:  synagoga, rezidence, jízdárna, skleník, radnice,  
židovský dům s rituální lázní mikve

Město Boskovice leží v Jihomoravském kraji cca 40 km severně od Brna. 
Boskovice jsou obcí s rozšířenou působností (obvod 73 obcí). Výhodná 
geografická poloha území umožnila osídlení oblasti od dob pravěku. 
První písemná zmínka o Boskovicích se objevuje v roce 1222 v přídom-
ku Jimrama z Boskovic. Hrad, jehož zřícenina se vyjímá nad městem, byl 
postaven v polovině 13. století. Po vyhnání Židů z moravských králov-
ských měst v roce 1454 zde vznikla i židovská osada, jež se v průběhu 
dalšího staletí stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě. V březnu 
1942 bylo z Boskovic do koncentračních táborů deportováno 458 ži-
dovských obyvatel, z nichž se vrátila jen hrstka. V polovině 19. století 
přešlo Boskovické panství sňatkem na rod Mensdorff-Pouilly, který do-
dnes vlastní zámek, hrad a okolní lesy.

Městská památková zóna Boskovice byla prohlášena dne 20. 11. 1990  
a skládá se ze tří relativně samostatných celků – vlastního města v hrad- 
bách, zámeckého areálu a bývalé židovské čtvrti. Zahrnuje 37 nemo-
vitých kulturních památek, z nichž nejvýznamnější jsou: zámek, hrad, 

zámecký skleník, kostel sv. Jaku- 
ba st., radnice, synagoga maior,  
židovský hřbitov a rezidence (síd-
lo Muzea regionu Boskovicka). 
Celkem se na území Boskovic na- 
chází 54 nemovitých kulturních 
památek. 


