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Tímto Infinit otevfiel dosud nejvût‰í
tuzemsk˘ venkovní saunov˘ svût, kde
je moÏné si uÏít relaxaci na celkové plo-
‰e 3 500 m2. Wellness centrum Infinit
Maximus je jedineãné sv˘m zasazením
do pfiírody Podkomorsk˘ch lesÛ.
Venkovní ãástí protéká potok, podél

kterého se rozkládá saunov˘ svût s prÛ-
zraãn˘m pfiírodním jezírkem. 

V celém wellness se nachází 10 dru-
hÛ saun. Pro odpoãinek je pfiipravena
venkovní relaxaãní zóna s lehátky ke
slunûní a nová vnitfiní relaxaãní míst-
nost s krbov˘mi kamny. K obãerstvení

slouÏí fresh bar s posezením. Wellness
nabízí v cenû vstupu i vodní SPA s ba-
zénem, protiproudem, vodními atrakce-
mi a vefiejn˘m whirpoolem.

Infinit poskytuje nabídku ubytování
a wellness pobytÛ ve ãtyfihvûzdiãkovém
hotelu Maximus Resort pfiímo v místû

wellness centra.  Relaxaãní sluÏby je moÏ-
né zakoupit i formou dárkov˘ch poukazÛ
ãi firemních benefitÛ, k dispozici je debet-
ní Infinit karta, která opravÀuje ke zv˘-
hodnûn˘m cenám.

PhDr. Eva Laviãková
PR managerka

Osídlení Boskovic je nám známo
jiÏ od nejstar‰ích dob, coÏ dokazují
nejen ãetná nalezi‰tû sídli‰È, ale i pra-
vûk˘ch zbraní, keramiky a nejrÛznûj-
‰ích nástrojÛ. Pravdûpodobnû nûkdy
v 9. století si zde usídlené slovanské
kmeny vybudovaly svoji obrannou
tvrz, ze které ve 13. století vznikl ka-
menn˘ gotick˘ hrádek, sídlo pánÛ
z Boskovic. 

Známá povûst vypráví, Ïe zakla-
datelem Boskovic byl ptáãník
Velen, kter˘ v lese zachránil a poté
i pohostil zbloudilého brnûnského
kníÏete. Ten mu za jeho skutek udû-
lil boskovické panství a erb se se-
dmizub˘m hfiebenem, jenÏ Velen
poskytl kníÏeti pfii ranním ãesání.
Povûst dále praví, Ïe pfii stavbû bos-
kovického hradu si pak bos˘ Velen
zapíchl trn do nohy a zvolal: „JiÏ
nikdy nebudu chodit bosko více!”
A tak pr˘ hrad dostal jméno
Boskovice. Ov‰em jedná se pouze

o povûst, kterou nelze podloÏit his-
torick˘mi prameny.

Pfiídomek „z Boskovic” se poprvé
objevuje v listinû z roku 1222 u jmé-
na Jimram, kterého mÛÏeme povaÏo-
vat za prvního doloÏitelného ãlena
rodu pánÛ z Boskovic. Tento rod se
v prÛbûhu stfiedovûku stal jedním
z nejv˘znamnûj‰ích a nejbohat‰ích
rodÛ ãesk˘ch zemí. Páni z Boskovic
zastávali dÛleÏité politické funkce
a patfiili mezi mecená‰e umûní
a vzdûlaní. Pfiíkladem mÛÏe b˘t
Ladislav z Boskovic, kter˘ byl svého
ãasu povaÏován za jednoho z nej-
vzdûlanûj‰ích muÏÛ tehdej‰í spoleã-
nosti a kter˘ od roku 1496 zastával
úfiad nejvy‰‰ího komorníka a rádce
krále Vladislava II. Jagellonského. 

Boskovice, jakoÏto ekonomické,
správní a církevní stfiedisko celého
panství, vznikly tedy jiÏ ve 13. stole-
tí, av‰ak z právního hlediska se staly
poddansk˘m mûsteãkem aÏ v roce

1463, kdy od krále Jifiího z Podûbrad
a Kun‰tátu obdrÏely právo pofiádat
trh. Na rozdíl od jin˘ch osad byly
vybudovány zámûrnû jako centrum
fiemesel a obchodu. ¤emeslníci se
zde dle svého zamûfiení sdruÏovali
do tzv. cechÛ. Existoval zde napfií-
klad cech zámeãníkÛ, mlynáfiÛ, ko-
Ïe‰níkÛ, ‰evcÛ ãi tkalcÛ, kter˘m je
pfiisuzován nejstar‰í dochovan˘ ce-
chovní fiád z roku 1530. Cechy mûly
pro Ïivot ve mûstû velk˘ v˘znam
a fungovaly aÏ do konce 18. století,
kdy je postupnû nahradily manufak-
tury. Dal‰ím dÛleÏit˘m privilegiem,
jeÏ znamenalo pro mûsto v˘znamn˘
zdroj pfiíjmÛ, bylo kromû práva pofiá-
dat trh téÏ právo váreãné, umoÏÀují-
cí vafiit a prodávat pivo. 

Páni z Boskovic vlastnili bosko-
vické panství do roku 1398, kdy je-
jich majetek pfie‰el na rod pánÛ
z Kun‰tátu. Ov‰em díky králi Jifiímu
z Podûbrad získali panství v roce

1458 zpût
a vládli zde
aÏ do roku
1547, kdy
Boskovice
o d k o u p i l
rod EderÛ
ze ·tiavni-
ce. V roce

Erb ‰lechtického roku
PánÛ z Boskovic.

1567 se mûsto dostalo do rukou ro-
du Morkovsk˘ch ze Zástfiizl.
Samotn˘ rod pánÛ z Boskovic vy-
mfiel koncem 16. století po meãi, te-
dy bez muÏsk˘ch potomkÛ. Na kon-
ci 17. století mûsto pfiipadlo dal‰ímu
v˘znamnému rodu Ditrich‰tejnÛ, od
kter˘ch v polovinû 19. století pfie-
vzal mûsto a zámek rod Mensdorff-
Pouilly. Ale o tom si povíme zase aÏ
nûkdy pfií‰tû. 
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Boskovice v promûnách ãasu (1990)

MùSTO SEDMIZUBÉHO H¤EBENE

U Brnûnské pfiehrady vznikl nejvût‰í venkovní
saunov˘ svût v âeské republice

SíÈ wellness center Infinit vybudovala nov˘ venkovní saunov˘ svût uprostfied pfiírody u Brnûnské pfiehrady v hotelu Maximus
Resort. Jedná se o unikátní koncept wellness alpského typu, kter˘ vznikl propojením venkovní ãásti s rozsáhl˘m vnitfiním SPA,
privátní zónou s masáÏemi a záÏitkov˘mi koupelemi.

Pro nûkteré z nás je to místo, kam jezdíme za nákupy, za zábavou, nav‰tívit svoji rodinu ãi kamarády.
Pro jiné z nás je to místo, kde jsme se narodili a kde Ïijeme. Nicménû víme o tomto místû nûco víc? Kdy
vzniklo a kdo stál u jeho zrodu? 


