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Dominanta Boskovic, hrad z ptaãího pohledu. Foto: L. Su‰il

Nalezená souãást stfiedovûkého 
teplovzdu‰ného topení.

O vzniku hradu nám nûco málo 
napovídá archeologie. Nálezy kera-
miky z prostoru hradu lze vroãit do 2.
poloviny 13. století a tehdy patrnû
boskovick˘ hrad vzniká, a sice na
místû, na nûmÏ se tyãí dodnes. Druh˘ 
vrcholek hradního kopce, tzv. Ba‰ta,
vzniká aÏ pozdûji a jde o pevnÛstku,
která zabírá pro hrad velmi nebez-
peãnou plochu, odkud mohl b˘t oblé-
hán nepfiáteli. O v˘znamu tohoto
místa se obránci hradu pfiesvûdãili
nûkolikrát. Hned první písemná
zmínka o na‰em hradû, vroãená do
roku 1312, nás informuje o jeho do-
bytí vojskem krále Jana. Pobofien˘
hrad sice vstává záhy z trosek, ale
v roce 1389 je dobyt znovu, tentokrát
vojsky markrabûte Jo‰ta. Obléhání se
patrnû úãastní v˘znamn˘ ‰lechtic
Erhart z Kun‰tátu, kter˘ hrad „podle
chvályhodného zvyku zemského úpl-
nû pobofiil”. A snad za odmûnu jej
v roce 1398 od Jo‰ta dostává. 

Kolem roku 1400 vzniká s mírnou
nadsázkou nov˘ hrad Boskovice,
kter˘ staví páni z Kun‰tátu. Zpût do
rukou pánÛ se sedmizub˘m hfiebenem
v erbu se hrad i panství vrací naãas
v roce 1458. V drÏení hradu se vystfií-
dalo celkem 6 ‰lechtick˘ch rodin.
Roku 1733 byly strÏeny stfiechy a od
této doby se hrad mûnil na zfiíceninu.
Hrad byl také rozebírán jako stavební
materiál na stavbu boskovické rezi-
dence a dal‰ích domÛ ve mûstû. 

Oblíben˘m dochovan˘m exponá-

„Hrad má velmi sloÏitou stavební his-
torii, pÛvodní podoba hradu je zaha-
lena tajemstvím. Noví majitelé si 
ãasto hrad pfiizpÛsobovali dobov˘m
trendÛm a sv˘m nárokÛm na komfort
bydlení. Napfiíklad nevíme úplnû
pfiesnû, na kterém místû se nacházela
ve 13. století pÛvodní vstupní brána
do hradu.”

V bfieznu pfii obchÛzce svého nové-
ho bydli‰tû purkrabí objevil „divn˘
kámen” v parkánu (v prostoru pod 
palácem). Pfii bliÏ‰ím prozkoumání
bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o souãást
stfiedovûkého teplovzdu‰ného topení.
Kámen byl pravdûpodobnû zabudo-
ván ve zdi nebo v podlaze, byl v nûm
otvor, jímÏ stoupal tepl˘ vzduch do
místnosti. Topilo se v niÏ‰ím podlaÏí
v blíÏe neznámé peci. 

Dal‰í zajímavé nálezy a poznatky
nov˘ purkrabí rád pfiiblíÏí ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ pfií‰tû. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

tem hradu je cisterna se ‰lapacím 
kolem, pocházejícím z doby okolo ro-
ku 1671. Cisterna je 26 m hluboká
a zajímavostí je, Ïe voda do ní je pfii-
vádûna z druhé cisterny, umístûné
pfied hradem.

V lednu leto‰ního roku majitel
boskovického hradu pan Dominik
BoÏek, potomek ‰lechtického rodu
Mensdorff – Pouilly vybral hradu
nového purkrabího. Tím se stal pan

Jan Veãefia. V prÛbûhu jara se purk-
rabí i s rodinou na hrad pfiestûhuje.
Jak fiíká, má s ním plány. „Hrad bych
chtûl co nejvíce poznat do hloubky,
ze souãasné zfiíceniny toho co nejví-
ce zachránit a uchovat pro dal‰í ge-
nerace.”

A Ïe je co zachraÀovat. Bortí se ví-
ce zdí, v havarijním stavu je severní
ãást hradeb. Nûkteré hradní klenby
mají statické potíÏe. Purkrabí dodává:

Boskovick˘ hrad vydává svá 
tajemství novému purkrabímu

Kdy a kdo zaloÏil kamenn˘ hrad nad mûsteãkem Boskovice, nám dobové písemné prameny nesdûlují. Z tmy dávné
historie se roku 1222 vynofiuje jist˘ Jimram z Boskovic, kter˘ ale jistû nepostavil dne‰ní hrad, neboÈ v této dobû by-
ly kamenné hrady v na‰ich zemích zcela ojedinûlé a budované pouze zemûpánem. 
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