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Dokladem propojení topografie s vlastivûdou je vydavatelsk˘ projekt nazvan˘ Vlastivûda moravská. Priorita my‰lenky na vydání mo-
ravské vlastivûdy pochází od Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, zaloÏeného roku 1883. U nûho ale pfievládla jeho muzejní
funkce, takÏe realizace se chopil Musejní spolek, zaloÏen˘ roku 1887 v Brnû, jenÏ mûl ve sv˘ch stanovách kromû muzejní sbírkotvorné
ãinnosti také místopisné, publikaãnû vlastivûdné a historické zámûry. Postupnû se orientoval na vlastivûdnou publikaãní ãinnost. Nová
vlastivûda mûla nahradit jiÏ zastaralou historickou topografii ¤ehofie Wolného. Na rozdíl od ní mûla b˘t nová vlastivûda psána ãesky.

Pfiebal knihy.

Vlastivûda moravská si kladla za cíl
mapování moravské krajiny, mûst, 
historie i ostatních zemûpisn˘ch a his-
torick˘ch souvislostí. Na sepsání jedno-
tliv˘ch dílÛ se podílela fiada osobností,
jsou vÏdy uvedené na titulní stranû dílu.

Pfiední moravsk˘ archeolog, geolog,
paleontolog a krasolog Jan Knies
(1860–1937) se kromû sv˘ch v˘zkumÛ,
které provádûl po celou dobu na vlastní
náklady, vûnoval i historii a vlastivûdû.
Je autorem dvou dílÛ Vlastivûdy mo-
ravské, a to Blanenského okresu
a Boskovického okresu z let 1902
a 1903.

Knihu Vlastivûda moravská –
Blansk˘ okres vûnuje Jan Knies památ-
ce uãence a buditele okresu Blansko
MUDr. Jindfiichu Wanklovi. Publikaci
vydal Musejní spolek Brno v roce
1902. Obsahuje 210 stran textu, foto-
grafií, mapu vodopisnou severního 
území Mor. Krasu a mapu okresu
Blanského.  Po struãném úvodu o pfií-
rodních podmínkách tehdej‰ího soud-
ního okresu Boskovského následuje

hlavní ãást vûnovaná obyvatelstvu re-
gionu.

Druhá rozsáhlá ãást se vûnuje kon-

krétním obcím, mûsteãkÛm a mûstÛm.
V tûchto kapitolách vûnovan˘ch jedno-
tliv˘m aglomeracím lze získat informa-
ce o historii obce, památkách, poãtu 
osídlen˘ch domÛ, poãtu obyvatel, kon-
krétních poddansk˘ch povinnostech,
‰kolství, vefiejné správû, církevních 
otázkách.

V ãásti II. Jednotlivé obce je na stra-
nách 40 aÏ 50 popisováno Blansko. 

Úryvek z knihy:

Mûsteãko a stfiedisko okresní jest
po obou bfiezích Svitavin˘ch (275
m nad mofiem) v utû‰eném údolí,
vroubeném se tfií stran rámcem 
lesním a horsk˘m, toliko na sever 
otevfieném. Tvofií katastrální i poli-
tickou obec na rozloze 7,4 km2.

PÛvodní osazení, jak ukazuje jmé-
no, bylo na „Starém Blansku”, ãás-
teãnû v rovinû, vût‰inou polokruhem
pfii úpatí Hofiick˘ch kopcÛ, kdeÏ jsme
také nalezli kulturní vrstvy, svûdãící

o dávném osazení krajinném. O vel-
kém stáfií obce svûdãí také fiímské
mince císafie Trajana, vykopané ze
základÛ domu, a kamenné zbranû,
ãastûji tu vyskytlé.

Staré Blansko skládá se ze tfií ãás-
tí: z ulice Komenského, z Branek
a z ulice Zdíkovy; zde jsou i kostel,
fara a dívãí ‰kola.

Svitavou oddûleno jest „Nové
Blansko”, v‰eobecnû mûsteãkem
zvané.

Stfied tvofií námûstí Palackého,
stromy vysázené, a na nûm jest
vkusná ka‰na kamenná, zdobená
reliefním obrazem Otce národa.
Z námûstí vybíhají ulice podél sil-
nic a potoka Palavy, a to Salmova,
Husova, ÎiÏkova, RoÏmitálova,
Tovární, Horní a Dolní Palava.

Pfií‰tû: Dûjiny mûsta Blanska
Text a foto: Pavel Svoboda, 
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