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JÍZDÁRNA

Na východní straně zámeckého parku byla v roce 1870 vybudována panská 
jízdárna se stájemi. Budova v novogotickém romanticko historizujícím stylu byla v 
50. letech 20. století skladištěm, aby po úpravách v letech 60. nalezla nové využití 
jako stylová restaurace a sportovní hala pro míčové hry.

Jízdárna

ozn. parc.č./bu
dova

druh pozemku způsob využití výměra 
dle KN

Vlastnické právo / právo 
hospodaření

adresa

parc. č. 1228/1 zastavěná plocha a 
nádvoří

6297 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

parc. č. 1222 ostatní komunikace ostatní komunikace 1583 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

Č.p. 640 objekt občanské 
vybavenosti

DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

Panský 
dvůr

Celkem 7880

ozn. parc.č./bu
dova

druh pozemku způsob využití výměra 
dle KN

Vlastnické právo / právo 
hospodaření

adresa

parc. č. 1221/1 zastavěná plocha a 
nádvoří

1022 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

č.p. 641 objekt občanské 
vybavenosti

DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

parc. č. 1221/2 zastavěná plocha a 
nádvoří

406 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

parc. č. 1221/3 zastavěná plocha a 
nádvoří

152 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

parc. č. 1221/4 ostatní plocha jiná plocha 705 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

parc. č. 1218/6 ostatní plocha zeleň 105 DUSAB Immobilien spol. s.r.o. Podhradí 125, Boskovice, 
680 01

Jízdárna Celkem 2390



Historie
Boskovice jako trhová osada byla založena pravděpodobně ve 13. století. Avšak z 
archeologických nálezů lze usuzovat, že osídlení v těchto místech je daleko starší. První 
uvedení názvu Boskovice je z roku 1222, kdy Jimram z Boskovic byl svědkem vydání 
listiny Přemyslem otakarem I. o sto let později, roku 1313, je datována první zmínka 
o Boskovickém hradu. První písemná zmínka přímo o městě samotném pochází z roku 
1413. V roce 1463 v Praze povoluje král Jiří z Poděbrad Boskovicím pořádat jarmark a 
výroční trhy na den svatého Víta.

V roce 1759 bylo prvně v boskovických listinách použito názvu „město Boskovice“. K 
povýšení na město tedy pravděpodobně došlo někdy za vlády Marie Terezie (1740 - 
1780). Za vlády jejího syna Josefa II. byl v Boskovicích zřízen magistrát, ale také odňato 
hrdelní právo, které Boskovice měli právo užívat od roku 1255.

K Boskovicím patří také židovská obec. V roce 1454 vydal král ladislav Pohrobek zákon 
o vyhnání Židů z královských měst. Většina Židů přicházejících v tuto dobu byla původem 
právě z Brna. Uzavřené ghetto oddělené od města dvěma branami vzniklo v roce 1727. 
V roce 1930 se k židovské národnosti hlásilo 318 boskovických obyvatel. Ve dnech 14. a 
15. března 1942 bylo z Boskovic do koncentračních táborů deportováno 458 židovských 
obyvatel, z nichž se vrátila jen hrstka.

Majitelé Boskovického panství
Do roku 1792 Boskovice patřily do olomouckého kraje. Změnou však byly přesunuty 
do kraje brněnského. V roce 1848 byl nově zřízený podkraj Boskovický. Později jako 
okresu Boskovice. Ten byl zrušen k 1. lednu 1960 a Boskovice přešly pod okres Blansko.
[editovat] Majitelé Boskovic

Prvními majiteli města i hradu jsou páni z Boskovic. V letech 1398 - 1458 je vystřídali 
páni z Kunštátu, ale po nich se opět vrací Boskovicové. od roku 1547 se držení majetku 
přesouvá na rod Ederů ze Šťavnice. Po dvaceti letech přebírají panství Morkovští ze 
Zástřizl. Na konci 17. století získává Boskovice rod Ditrichštejnů. Jako posledním 
majitelem města se stává rod Mensdorff-Pouilly, kteří město převzali v 50. letech 19. 
století. 

Ditrichštejnové
Počátky rodu kladou Ditrichštejnové až do 11. století, ale prokazatelná posloupnost je 
teprve v osobě Pankráce z Ditrichštejna, který bojoval v r. 1492 s Turky a jehož synové 
byli povýšeni do stavu říšských pánů. Adam z Ditrichštejna (1527-1590) působil jako 
diplomat po celé Evropě a také doprovázel syny císaře Maxmiliána II. habsburského - 
Rudolfa a Arnošta na cestě do Španělska ve funkci vychovatele. V r. 1575 získal panství 
Mikulov, které se potom stalo jádrem moci moravské větve rodu. 

V Mikulově se nachází i Ditrichštejnská hrobka. Jeho syn František Serafinský předčil 
otce svým kněžským vlivem a politickými ambicemi. Další Ditrichštejnové byli vojáky, 
diplomaty a politiky. Když zemřel v r. 1864 poslední mužský potomek Mořic Jan z 
Ditrichštejna, zbyly zde po jeho bratrovi Josefovi čtyři dcery, které si rozdělily jeden z 
největších majetků. 

Alfons Bedřich Mensdorff (1810-1894) získal sňatkem s Terezií Rozou z Dietrichsteina 
(1823-1856) jedno z dietrichsteinských panství – Boskovice. Zatímco Mikulov byl rodu 
zkonfiskován už v roce 1945, Boskovice byly Mensdorffům zabaveny až v roce 1948



fotodokumentace - archivní snímky



Hospodářský dvůr a jízdárna v Boskovicích                                                                                         
- seznam archivních materiálů

Archivní a ikonografické podklady
Stavebně historický průzkum (ShP) je důležitým podkladem pro rekonstrukci 
historického objektu. Jeho smyslem je komplexní poznání a dokumentace historického 
vývoje stavby a stanovení priorit při její obnově.  Součásti ShP jsou i dějiny objektu 
a historická ikonografie, která zahrnuje dostupnou historickou mapovou, plánovou, 
obrazovou a fotografickou dokumentaci. 

Hospodářský dvůr v Boskovicích byl v minulosti vždy součásti boskovického panství 
vytvářeného od poloviny 13. století významnými šlechtickými rody. Pro jakékoliv podnikání 
je důležitá stabilita a určitá kontinuita vývoje.  Z tohoto pohledu bylo významné, že držba 
boskovického statku se příliš nestřídala. Nejvýraznější roli v jeho novověké historii hráli dva 
poslední majitelé, rody Dietrichsteinů a Mensdorf-Pouilly.     

Hlavní zdroje poznání historie boskovického statku:
- Moravský zemský archív                                                                                                                                        
F 41 - Velkostatek Boskovice – zahrnuje období mezi léty 1636 – 1949; nejstarší časový 
úsek je v archiváliích doložen jen zlomkovitě, dobře zachycené je však období  přibližně 
od 40. let 19. století do konfiskace majetku rodině  Mensdorf-Pouilly.  Součásti archiválií 
(a to převážně z poslední třetiny 19. století) jsou i dokumenty, respektive plány týkající 
se stavebních úprav, přestaveb a staveb na panství, zámku ale i hospodářských budov. 

G 140 - Dietrichsteinové – genealogický fond  se předmětné věci dotýká jen velmi 
okrajově. V rámci majetkových přesunů v první polovině 19. století, kdy knížecí i 
hraběcí –boskovická větev vymřela, byly archiválie vztahující se k boskovickému panství 
vyčleněné a předané novému majiteli, rodině Mensdorf-Pouilly.  Význam však mají 
osobnosti, které výrazně formovali panství, např. hr. František Xaver Dietrichstein 
(1774 – 1850).

Genealogický fond rodiny Mensdorff – Pouilly, uložený v oblastním archívu v Plzni, není 
zpracován a proto ani veřejně přístupný. Hospodářské záležitosti v tomto fondu však nejsou, 
vše se nachází ve výše uvedeném fondu F 41.  

- Doplňující informace vztahující se k boskovickému statku mohou být i v okresním 
archívu v Blansku
 historický ikonografický materiál   
- Důležitým pramenem pro poznání jsou mapové podklady – tereziánský, 
josefský a stabilní katastr, vojenské mapování atd. (MZA, NA, archív KÚ)                                                                                                     
- NPÚ Brno – má ve svém historickém archívu ikonografii převážně z 50. let 20. století, 
ale i z období první republiky. 

hana hermanová                                                                                                                         
19.1. 2011
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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D  B O S K O V I C E 
Odbor výstavby a územního plánování 
Náměstí 9.května 2, 680 11 Boskovice 


Č.j.:  DMBO 3488/2011/STAV/Chm. 
Vyřizuje: Ing.arch. Andrea Chmelová            
Telefon: 516 488 715 Studio Anarchitekt s.r.o.      
E-mail: chmelova.mu@boskovice.cz MgA. Jiří Soukup 
FAX: 516 488 710 Chocholouškova 8/35 
Datum: 21.2.2011 180 00 PRAHA 8 - Libeň
            

VĚC: Vyjádření k funkčnímu využití

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice obdržel dne 15.2.2011 Vaši ústní žádost 
o vyjádření k funkčnímu využití níže uvedených pozemků. 

MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad, podle 
ustanovení § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 

sděluje,  

že níže uvedené pozemky jsou v platném územním plánu města Boskovice součástí stávajících 
ploch urbanizovaných a jsou v současně zastavěném území. 

Pozemek parc.č. 1228/1 v k.ú. Boskovice je v části, která je zastavěna budovou, označen jako 
plocha pro občanské vybavení, částečně vymezená funkčním typem „Ok“ – plochy pro kulturní 
zařízení a částečně „Od“ – plochy pro distribuci, stravování, ubytování, služby. Na zbytku pozemku – 
tedy nádvoří - se jedná o plochu s označením plocha pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství, 
vymezená funkčním typem „Zp“ – parky a veřejná zeleň. 

Pozemek parc.č. 1222 v k.ú. Boskovice  je vyznačen jako součást ploch místní komunikace 
obslužné.  

Pozemky parc.č. 1221/1 a 1221/2 v k.ú. Boskovice  jsou označeny jako součást ploch pro sport 
a rekreaci, vymezených funkčním typem „Rs“ – plochy pro sportovní zařízení. 

Pozemky parc.č. 1221/3 a 1221/4 v k.ú. Boskovice  jsou označeny jako součást ploch pro 
občanské vybavení, vymezených funkčním typem „Oš“ – plochy pro školská zařízení. 

Pozemek parc.č. 1218/6 v k.ú. Boskovice  je označen jako součást ploch pro veřejnou zeleň a 
veřejná prostranství, vymezený funkčním typem „Zp/op“ – parky a veřejná zeleň, která navíc náleží i 
do ploch ochrany přírody, konkrétně do plochy VKP Hradský kopec (ve výkrese růžová plná). 

Veškeré uvedené pozemky jsou také součástí městské památkové zóny (ve výkrese růžová 
čerchovaná se dvěma tečkami).

Pro všechny výše uvedené plochy platí, že se jedná o plochy stabilizované, není tedy 
navrhována žádná změna současného stavu.  

Pro výše uvedené funkční typy platí následující regulativy: 
plochy pro občanské vybavení „O“

- obvyklé a přípustné využití území je pro zdravotnické areály, vzdělávací a kulturní 
areály, areály pro sociální péči poskytující služby městského a nadměstského 
dosahu a maloobchodní a stravovací zařízení. 

- podmínečně přípustné je bydlení, sport, popř. nezbytné technické vybavení, 
maloobchodní zařízení do 1300m2 prodejní plochy ve vícepodlažním objektu 
odpovídajícím charakteru území současně se zajištěním parkování v objektu. 



fotodokumentace - stávající stav  
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JÍZDÁRNA BOSKOVICE 
oBNoVA A NoVÉ VYUŽITÍ oBJEKTU JÍZDÁRNY

č.p.641 na parcele č. 1221/1-4,1218/6

Podkladem projektového záměru je plánová dokumentace z 80. let, dále prohlídka objektů 
a  studium archivalíí v zemských archivech v Praze, Brně a Boskovicích.  
Záměr obnovy předpokládá rekonstrukci a dostavbu areálu Jízdárny na multifukční 
sportovní zařízení s propojením se stávajícím provozem blízké školy. Jako doprovodné 
aktivity je uvažováno o vybudování zázemí sportoviště, šatny a sociální zázemí.  hala 
poskytuje komfortní sportovní zázemí především kolektivním míčovým sportům a to jak 
sportovním oddílům, tak i školním sportovním klubům.
Součástí projektu bude obnova původní historické podoby Jízdárny a přístavba novodobé 
tribuny. Vzhledem k centrální poloze v obci  (těsná návaznost na náměstí a židovskou 
čtrť) je cílem i větší propojení se zámeckým parkem a koncertním prostorem skleníku a 
městských lázní.

V rámci areálu jsou navrženy tyto provozy:
- Sportovní hala
- Šatny a zázemí
- Restaurační a kavárenský provoz
- Rehabilitace 
- Tělocvična
- Kanceláře 
- Nájemní prostory
- Výstavní prostory
- Zázemí a TZB

 
SPoRToVNÍ hAlA JÍZDÁRNA BoSKoVIcE



JÍZDÁRNA BOSKOVICE 
oBNoVA A NoVÉ VYUŽITÍ oBJEKTU JÍZDÁRNY

č.p.641 na parcele č. 1221/1-4,1218/6

 
SPoRToVNÍ hAlA JÍZDÁRNA BoSKoVIcE



návrh využití
vizualizace 



JÍZDÁRNA BOSKOVICE 
oBNoVA A NoVÉ VYUŽITÍ oBJEKTU JÍZDÁRNY

č.p.641 na parcele č. 1221/1-4,1218/6

01  Situace        1:1 000
02   Stávající stav       1:500
03  Funkční schéma objektu     1:500
04  Schémata hřišť      1:500
05  Půdorys 1.pp      1:200
06  Půdorys 1.np      1:200
07  Půdorys 2.np / pohled na střechu   1:200
08  Řezy A-A´, B-B´      1:200
09  Řezy c-c´      1:200
10   Pohledy – východní, severní    1:200
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