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Místostarostka 
Ing. Jaromíra Vítková.

Mûstská památková zóna Boskovice
Pokud ãlovûk chodí dennû mûs-

tem, ani si neuvûdomuje, jak moc
se v prÛbûhu let mûní jeho tváfi
k lep‰ímu. Pfiitom nejde jen o zlep-
‰ování prostfiedí obyvatelÛ mûsta,
také turisty vÏdy spolehlivû pfiilá-
kají historické lokality, o které je
peãováno. Zvlá‰tû, pokud se jedná
o místo s bohatou historií - a tou
Boskovice jistû jsou. První písemná
zmínka o Boskovicích pochází z 26.
srpna 1222. K tomuto datu je
Jimram z Boskovic (Emmeramus
de Bozcowic) uveden jako svûdek
na listinû vydané ãesk˘m králem
Pfiemyslem Otakarem I. pro fiád
Nûmeck˘ch rytífiÛ.

Jak Boskovice peãují o své poãetné
památky 790 let dlouhé historie mûsta,
na to jsem se zeptal osoby nejpovola-
nûj‰í, místostarostky Ing. Jaromíry
Vítkové.

Paní Vítková, v ãem spoãívá pa-
mátková péãe v Boskovicích v sou-
ãasné dobû?

V roce 1990 byla tehdej‰ím
Krajsk˘m národním v˘borem vyhlá-
‰ena mûstská památková zóna
v Boskovicích. V âeské republice je
dal‰ích 247 obcí a mûst, kde jsou téÏ
zfiízeny památkové zóny, v pfiípadû
velk˘ch mûst to jsou památkové re-
zervace. Je tfieba vûdût, Ïe zfiízení
tûchto zón má vÏdy pro vlastníky
nemovitostí nejen pozitiva ve zlep-
‰ování Ïivotního prostfiedí, ale také
je to závazek a omezení, pokud se
rozhodnou svÛj majetek opravovat.
Projekty oprav budov v tûchto zó-
nách schvaluje nejen stavební úfiad,
ale také orgán památkové péãe
a Národní památkov˘ ústav. V sou-
ãasné dobû platí v na‰em mûstû re-
gulaãní plán památkové zóny, kter˘
byl schválen zastupitelstvem mûsta,
a kter˘ zahrnuje podmínky pfii pro-
vádûní oprav. JelikoÏ udrÏování pat-
fiiãného vzhledu památkov˘ch ob-
jektÛ je finanãnû mnohem nároãnûj-
‰í neÏ opravy bûÏn˘ch domÛ, je tfie-
ba tûmto majitelÛm na stavební prá-
ce pfiispívat. To je realizováno na-
pfiíklad prostfiednictvím „Programu
regenerace”, coÏ je jeden z dotaã-
ních titulÛ Ministerstva kultury pfií-
mo urãeného pro opravu památek
v zónách. 

V Boskovicích tvofií památkovou

zónu námûstí, Ïidovská ãtvrt, hrad,
zámek s okolím a dal‰í objekty vãetnû
zámeckého parku a lesa v blízkosti
hradu. 

Dostaãují prostfiedky z Programu
regenerace na potfiebné opravy?

Úsporná opatfiení se dot˘kají i této
oblasti. Zatímco napfiíklad v roce
2003 jsme obdrÏeli ãástku cca 1 mil.
Kã, v souãasnosti je to jiÏ pouze 400
tis. Kã. Díky tomu, Ïe se mûstu
Boskovice podafiilo zvítûzit v kraj-
ském kole soutûÏe o Cenu programu
regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch
zón, získali jsme dal‰ích 100 000 Kã.
Do soutûÏe se hlásíme pravidelnû,
v krajském kole jsme zvítûzili uÏ po-
páté od roku 2000. 

Diskutovali jsme o vyuÏití tûchto
prostfiedkÛ; oslovili jsme nûkolik
vlastníkÛ budov; Ïádn˘ z nich v‰ak
v souãasné dobû není pfiipraven podí-
let se na moÏn˘ch opravách. Bylo tedy
doporuãeno radû a zastupitelstvu v ro-
ce 2012 nerozmûlÀovat získané finan-
ce a opravit fasádu historické radnice.

âím se Boskovice zaslouÏily o opa-
kované vítûzství v soutûÏi mûst kraje?

K úspûchu nám pomohlo to, Ïe pé-
ãe Boskovic o kulturní památky je
dlouhodobá, máme regulaãní plán,

jasná pravidla, komisi, která fie‰í kon-
cepci památkové péãe. Také finance
získáváme z rÛzn˘ch zdrojÛ, nejen
z ministerstva kultury, ale i z kraje,
evropsk˘ch dotací, a podobnû. 

S jak˘mi problémy se setkáváte
v oblasti památkové zóny?

Kromû jin˘ch budeme muset fie‰it
dvû problematická místa; jsou to prolu-
ky na ulici Bílkovû a na ulici Plaãkova.
Potû‰ila mû nabídka architekta ZdeÀka
Fránka, kter˘ spolupracuje s fakultou
architektury Technické university v Li-
berci. Studenti této fakulty jiÏ v únoru
nav‰tívili Boskovice a pfii dal‰í náv‰tû-
vû v dubnu vypracují v rámci sv˘ch ba-
kaláfisk˘ch a diplomov˘ch prací návrh
na fie‰ení více problematick˘ch míst
na‰í památkové zóny. 

Jak pokraãuje oprava rezidence,
kde sídlí Muzeum Boskovicka?

V souãasné dobû se dokonãuje re-
konstrukce ãásti 1. poschodí. Kon-
cem roku 2011 jsme získali dal‰í
prostfiedky z Ministerstva kultury
z dotaãního titulu Mobility, díky kte-
r˘m v objektu pfiibude v˘tah a
umoÏní se tak nejen bezbariérov˘
pfiístup, ale také ulehãí práci zamûst-
nancÛm muzea. Na dokonãení oprav
zb˘vajících prostor máme v úmyslu
získat prostfiedky z Norsk˘ch fondÛ.

V opraven˘ch prostorách plánuje-
me umístit stálou expozici projektu

s názvem Duchovní dûdictví Bosko-
vicka – mosty porozumûní. V tomto
projektu bychom rádi pfiipomnûli Ïidov-
skou komunitu, evangelickou i fiímsko-
katolickou farnost a dÛleÏité místo bude
vûnováno rodáku z Boskovic kardinálu
·pidlíkovi. Partnery projektu jsou na-
pfiíklad Centrum Aletti Olomouc,
Teologická fakulta Palackého universi-
ty, Matice Velehradská, Brnûnské bis-
kupství a mnoho dal‰ích.

Paní Vítková, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

Mapka památkové zóny
v Boskovicích.

Vy‰‰í odborné studium – denní forma

Pfiihlá‰ky ke studiu pro I. kolo pfiijímáme do 31. kvûtna.
Pfiijímací fiízení je 29. 6. 2012. Kritéria viz www ‰koly.

• 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání • 65-43-N/01 Cestovní ruch
se zamûfieními: Finanãní fiízení podniku a DaÀové poradenství • 53-41-N/11 Diplomovaná 

• 63-43-N/13 Finanãnictví a bankovnictví v‰eobecná sestra

Den otevfien˘ch dvefií:  26. 4. 2012 od 8 h do 16 h
(po pfiedchozí domluvû kdykoliv)

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdravotnická 
a Stfiední ‰kola, Boskovice, Hybe‰ova 53
Tel.: 511 123 101, fax. 516 455 083
www.vassboskovice.cz, skola@vassboskovice.cz


