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Pfii pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí jistû
neu‰kodí osvûÏit si ve struãnosti
znalosti o historii, která se pojí s na-
‰ím regionem.

Boskovice vznikly pravdûpo-
dobnû ve 13. století, kdy na místû
jiÏ dfiívûj‰ího osídlení vznikla osa-
da s tímto názvem. Hrdelní právo
Boskovice uÏívaly od roku 1255.
Na mûsto byly Boskovice pov˘‰e-
ny za vlády Marie Terezie v obdo-
bí 1740 – 1780. Následnû, za vlády
jejího syna Josefa II., byl
v Boskovicích zfiízen magistrát. Do
konce 18. století byly Boskovice
zaãlenûny do Olomouckého kraje,
pozdûji do Brnûnského kraje. V ro-
ce 1848 byl zfiízen podkraj Bosko-
vick˘, pozdûji okres Boskovice. 1.
ledna 1960 Boskovice pfie‰ly
v rámci reorganizace do okresu
Blansko.

Hrad Boskovice. Zakladatelem
hradu a celého panství byl podle
povûsti ptáãník Velen, kter˘ pomo-
hl ‰lechtici, zbloudilému v okolních
lesích. Za odmûnu pak obdrÏel pan-
ství, v jehoÏ erbu byl zobrazen se-

dmizub˘ hfieben, kter˘m Velen ‰le-
chtice uãesal. Pfii stavbû hradu si
Velen skopl palec u nohy a fika „ne-
budu jiÏ chodit bosko více” pojme-
noval takto hrad, panství i budoucí
mûsto. V prÛbûhu plynoucích stole-
tí vystfiídal hrad i panství nûkolik
majitelÛ; hrad byl opakovanû dobyt,
pobofien a znovu postaven. Od roku
1856 je majetkem rodiny Mensdorf
- Pouilly, která jej vlastní aÏ dosud.

Zámek Boskovice. Na konci 17.
století zaãali tehdej‰í majitelé bos-
kovického panství svobodní páni ze
Zástfiízl budovat dominikánsk˘
klá‰ter, kter˘ zaãátkem 19. století
pfiestavûli Dietrichsteinové na ho-
nosné panské sídlo, které jiÏ známe
jako Zámek Boskovice, kter˘ je
v souãasnosti také majetkem rodiny
Mensdorf - Pouilly.

Îidovské mûsto bylo vÏdy ne-
dílnou a v˘znamnou souãástí
Boskovic. Díky poloze Boskovic,
které ve stfiedovûku leÏely na fre-
kventovan˘ch obchodních ces-
tách, se zde první Îidé objevili
záhy po zaloÏení mûsta. V prÛbû-

hu 16. století vznikla samostatná
Ïidovská obec, ke které patfiila sy-
nagoga, Ïidovská ‰kola i hfibitov.
Îidé v‰ak byli majoritní ãásti oby-
vatel mûsta omezování jak v prá-
vu obchodování, tak v poãtu ro-
din, které mohly ob˘vat Ïidovské
gheto. Tato uzavfiená mûstská ãást
obsahovala v první polovinû 18.
století zhruba stovku domÛ.
Uzavfienou lokalitu postihly opa-
kovanû mohutné poÏáry, morové
epidemie a dal‰í ne‰tûstí. Nejvût-
‰ího poãtu obyvatel dosáhla bos-
kovická Ïidovská obec ve druhé
polovinû 19. století; domovské
právo zde mûlo na 2 tisíce ÎidÛ.
To jiÏ mûla Ïidovská obec vlastní
samosprávu, policii a hasiãe.
V dobû prvorepublikového âes-
koslovenska Ïilo v Ïidovském
mûstû na 400 obyvatel, ktefií byli
po okupaci Nûmeckem posláni do
koncentraãních táborÛ. Po válce
se vrátilo jen asi 20 z nich.

Boskovická bible. Jedná se
o pfieklad bible z latiny do ãe‰tiny,
v takzvané II. redakci, která se od
pÛvodního pfiekladu li‰ila moder-

nizací nûkter˘ch v˘razÛ; pouÏit je
také novûj‰í, diakritick˘ pravopis.
Je to kniha o rozmûrech 45,5 x 33
cm, která obsahuje 537 ruãnû po-
psan˘ch pergamenov˘ch folií.
Text vytvofiili dva písafii pravdûpo-
dobnû v rozmezí let 1415 – 1420.
Bible obsahuje pfies 80 obrazÛ,
z nichÏ není dokonãeno 21.
Pozoruhodností je, Ïe obsah kro-
mû Starého a Nového zákona tvofií
také HusÛv krat‰í v˘klad na
Desatero. To je jeden z dÛvodÛ,
kter˘ podporuje domnûnku, Ïe
bible vznikla v Husovû okolí.
Dnes je Boskovická bible uloÏena
ve Vûdecké knihovnû v Olomouci.

S pouÏitím textÛ na Wikipedii
a dal‰ích webov˘ch stránkách 

sepsal Petr Hanáãek.

První písemná zmínka o Boskovicích se objevila pfied 790 lety. Na listinû vydané ãesk˘m
králem Pfiemyslem Otakarem I. pro fiád Nûmeck˘ch rytífiÛ je 26. srpna roku 1222 uvádûn
Jimram z Boskovic (Emmeramus de Bozcowic) jako svûdek. K tomuto v˘roãí pfiipravilo
Muzeum Boskovicka spoleãnû s mûstem Boskovice fiadu akcí, které se konají prÛbûÏnû po
cel˘ rok. Z tûch, které nás je‰tû ãekají, jmenujme otevfiení nové stálé expozice Muzea
Boskovicka - „Boskovicko krajinou sedmizubého hfiebene” (12. 9.), Slavnostní koncert
k v˘roãí 790 let Boskovic, zahájení sezóny KPH - pofiádá Inter Nos o.s. a KZMB. Vystoupí
G. Deméterová (housle), Carpe Diem Letovice (K. Pecháãek), Svatojánsk˘ chrámov˘ sbor
Svitávka (L. Koryãánková), Extrémní smyãce Boskovice (T. Pléha), PS Janáãek (T. Pléha).
Koncert se koná v Evangelickém kostele. Dále je moÏno po cel˘ fiíjen nav‰tívit v˘stavu re-
gionální literatury z fondu Mûstské knihovny Boskovice. 

26. 8. 1222 – první písemná
zmínka o Boskovicích

Boskovická bible.


