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Zprávy
z Klubu pøátel

Èlenská schùze KPB
V úterý 24. února se se�la èlenská

schùze Klubu pøátel Boskovic. Ve vi-
deosále kina KZMB se se�lo 35 èlenù
klubu.

Zprávu o èinnosti klubu pøednesl
Jiøí Bu�ina. Zhodnotil jednotlivé akce,
které KPB organizoval v roce 2003.
Jednalo se zejména o oslavy 120. výroèí
narození Otakara Kubína a vybudování
pomníku na místì, kde stál jeho rodný
dùm. Dále z tìch vìt�ích akcí to bylo
budování nauèných stezek a vydání prù-
vodce hradním a oborským okruhem.
Zmínil se i o vydávání Vlastivìdných
listù Boskovicka a o problémech se
získáváním dopisovatelù a pøíspìvkù
od nich. Dobøe byla hodnocena práce
èlenù klubu v komisích mìsta. Nebylo
zapomenuto ani na zhodnocení poøáda-
ných Hovorù s radnicí a výsledkù z
plánovacích víkendù. U plánovacích
víkendù bylo konstatováno, �e výstupy
z tìchto besed byly pøedány mìstskému
úøadu a vznesené po�adavky obèanù
byly v prùbìhu roku akceptovány a spl-
nìny. Za to patøí mìstu na�e podìková-
ní. Zpráva zde není podrobnì rozepiso-
vána, nebo� jsme o jednotlivých akcích
informovali ve VLB prùbì�nì.

Závìrem této zprávy o èinnosti J.
Bu�ina podìkoval v�em èlenùm KPB za
jejich aktivitu a pøednesl návrh plánu

V oblasti ji�ní �umavy byl vybudo-
ván pøed dvìma sty lety unikátní døevo-
plavební kanál pro plavení døíví. Bylo
to co do technických obtí�í a realizova-
ného rozsahu ve své dobì bezesporu
nejvìt�í vodní dílo svého druhu na ce-
lém evropském kontinentì. Obdivova-
ly se mu pøedcházející generace lesníkù
a vodohospodáøù, musíme se mu dnes
obdivovat i my, zvyklí na nejrùznìj�í
technické vymo�enosti. Musíme se s
úctou sklonit pøed èlovìkem, který vze-

�el z ji�ních Èech, a který mu zasvìtil
celý svùj �ivot. Byl to ing. Josef Rose-
nauer, mu� mimoøádných kvalit a ener-
gie, který si zaslou�í, aby se na nìj
nezapomnìlo.

S potì�ením mù�eme konstatovat, �e
duchovní odkaz Josefa Rosenauera lze
najít i v na�em boskovickém regionu.

Je to existence kanálu na plavení døe-
va, který zaèínal v blízkosti obce Suchý
na Drahanské vrchovinì a konèil u pily
�melcovna, le�ící v katastru obce Bosko-
vice. Podle míst, které ohranièovaly jeho
trasu, obdr�el také název �Døevoplavební
kanál Suchý - �melcovna�.

I kdy� dodnes zachované èásti kanálu
pøedstavují jen nepatrný zlomek nìkdej-
�ího díla, musíme se jim stále obdivovat.
Dokazují pracovitost, um a øemeslný for-

tel na�ich pøedkù. Vyspìlostí technického
øe�ení a rozsahem stavebních prací se mù�e
toto vodní dílo smìle postavit po bok
Schwarzenberskému plavebnímu kanálu
a dal�ím dílùm Josefa Rosenauera, které
pøedstavují vrchol výstavby plavebních
kanálù v na�ich zemích.

Poèátek kanálu je v rybníku U ad-
junkta (katastrální území Suchý, nadmoø-
ská vý�ka 669 m), konec trasy je v rybníku
na �melcovnì (katastrální území Bosko-
vice, nadmoøská vý�ka 382 m), kanál tedy
pøekonával vý�kový rozdíl 287 m. Pøi

celkové délce 8,08 km èiní prùmìrný spád
trasy 3,55�, maximální spád byl 124� v
úseku 4,15 - 5,38 km.

Délka tohoto vodního díla není sice
tak znaèná jako u Schwarzenberského pla-
vebního kanálu, mù�e se mu v�ak smìle
vyrovnat v rozsahu a nároènosti staveb-

ních prací, ve vyspìlosti technického øe-
�ení a nakonec i v otázce svého stáøí.

Pøi realizaci stavby døevoplavebního
kanálu ze Suchého na �melcovnu dokázali
stavitelé vyu�ít nejen rùzných stavebních
materiálù podle charakteru okolí kanálu (v
horní èásti pøedev�ím døevo, ve spodní
èásti pak pøedev�ím kámen), ale také rùz-
ných typù vodních cest (kanál vylo�ený
døevem, kanál vylo�ený kamenem, døevì-
ný vodní skluz, umìlé koryto). Za zmínku

stojí té� uklidnìní vodního toku i plavené-
ho døíví ukonèením døevìného skluzu ovál-
ným záchytným Markovým rybníkem,
vyøe�ení problému s meandrujícím tokem
vybudováním koryta ve svahu nad údol-
ním dnem a odvedení vody zpìt do Bìlé
podzemním klenutým kanálem.

Døevoplavební kanál Suchý - �melcovna
Franti�ek Mlateèek

Kanál Suchý - �melcovna: profil koryta v horní èásti trasy
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èinnosti na rok 2004, který je následují-
cí:
1. Pokraèovat v dokonèení nauèných ste-

zek okolím Boskovic
Sledovat stav a prùbì�nì opravovat infor-

maèní tabule na nauèných stezkách vy-
budovaných KPB

2. Uspoøádat v roce 2004 2 besedy - Ho-
vory s radnicí

3. Pokraèovat v jednáních o zprovoznìní
mikve v domì pana Pavla Novotného
U Templu

4. Usilovat o instalování pamìtní desky
alespoò jednomu významnému rodáku
mìsta (Pavel Baèovský, Berger, Snìti-
na, Boháèek a pod.)

5. Pokraèovat ve vydávání Vlastivìdných
listù Boskovicka. Ustavit redakèní
radu.

6. Uspoøádat výstavu obrazù B. Èelikov-
ského s tématikou �idovského mìsta

7. Ve vydavatelské èinnosti vydat alespoò
jednu publikaci (Boskovický zpìvní-
èek O. Sirovátky, Povìsti a vyprávìn-
ky z Boskovic M. Minxové a pod.)

8. Uspoøádat soutì�ní akci pro dìti a mlá-
de� spoleènì s nìkterou s organizací
(Nauèné stezky a pod.)

9. Zajistit dokumentaci akcí poøádaných
KPB a vedení kroniky

10. Sledovat mo�nost zapojit se do sou-
tì�e Jedna plus jedna je více ne� dva,
vyhlá�enou Vodárenskou akciovou
spoleèností, a.s. Brno a Trialogem
Brno.

11. Hledat mo�nosti instalace repliky troj-
ramenné pumpy na místì U Vá�né
Studny.

12. Zúèastnit se festivalu Letovice 3 + 1.
Poté následovala zpráva o hospo-

daøení KPB, kterou pøednesla pokladní
Jarka Kovaøíková.

Velký obrat klubu byl zpùsoben na
stranì pøíjmù dotací KÚ a MÚ na vybu-
dování pomníku Otakara Kubína a také
finanèními dary podnikù a obèanù na
tuto akci. Dále klub získal grant nadace
Veronica na opravy informaèních tabu-
lí na nauèných stezkách. Kladnì je také
mo�no hodnotit pøíspìvkovou morálku
èlenù.

Na stránce výdajù to byly zejména
výdaje za vybudování pomníku O. Ku-
bínovi, vydávání vlastivìdných listù,
budování nauèných stezek a tisk po-
hlednic a plakátù.

V následné zprávì revizní skupiny,
kterou pøednesl Josef �afáø, bylo kon-
statováno, �e finanèní prostøedky byly
za hodnocené období vynakládány v
souladu s plánem èinnosti. Pøi kontrole
nebyly zji�tìny �ádné nedostatky a pro-
to revizní skupina doporuèila èlenské
schùzi schválit zprávu o hospodaøení za
rok 2003 bez pøipomínek.

V následující diskusi vystoupilo
celkem 12 pøítomných. Jednotlivé dis-
kusní pøíspìvky se týkaly jak práce KPB,
tak i situace ve mìstì.
O. Oldøichová - proè nebyla na oslavy

Kubína pozvána televize.
A. Boháèková - rodáky doplnit o Fr.

Øehoøka
Winkler - Dát na inform. stránky mìsta

informace o rodácích
Nováèková - úklid chodníkù v zimì -

vìt�í aktivita mìst. policie
J. �afáø - Vyhlídka - �pína a odpadky -

tøeba vyèistit
Pøekladi�tì odpadù - okolo igelitové

pytlíky
M. Pupík - na první Hovory pozvat

Unikátním èinem bylo pak zcela ne-
vídané a ojedinìlé pøekonání rozvodnice
a tím pøevedení potøebné vody z povodí
øíèky Punkvy do povodí øíèky Bìlá. Nive-
leta kanálu se v tìchto místech pohybuje
s centimetrovými rozdíly, co� je technic-
ký problém i v dne�ní dobì pøesných
nivelaèních pøístrojù. V dobì výstavby
kanálu pøed desítkami rokù, a� v kteréko-
liv ze tøí mo�ných období, je to pak nápad
i èin zcela mimoøádný.

Co se týká délky plaveného døíví,
nelze z archivních materiálù vyèíst �ádné
konkrétní údaje. Vzhledem k charakteru
trasy, vý�ce i �íøce koryta a polomìrùm
zatáèek lze v�ak pøedpokládat dopravu
pouze tzv. sáhového (1 sáh = 1,8 m) pøí-
padnì na jinou délku kráceného døíví,
nikoliv celých kmenù.

Hovoøíme-li o výjimeènosti tohoto
díla, je nutné pøipomenout, �e nevzniklo
osamocenì. Bylo souèástí celé plavební
soustavy, jí� bychom tì�ko hledali nìja-
kou obdobu. Soustava zahrnovala kromì
popisovaného kanálu také ohrázování
nìkterých tokù (Koøenecký potok, Vi�òo-
vý potok) a celou soustavu napájecích
nádr�í - rybníkù v povodí øíèky Bìlé. Tyto
rybníky byly budovány buï pøímo v údolí
u vodního toku (napø. dva rybníky v Mel-
kovském údolí pøi vyústìní Koøeneckého
a Vi�òového potoka a dva rybníky v Pil-
ském údolí u bývalé hájovny a myslivny)
nebo vysoko na svazích, kde sbíraly vodu
z rozsáhlých ra�elini�� a podmáèených
lesù (napø. rybník Domaòka pod vrcho-
lem Holíkova nebo tzv. Tøi rybníèky -
pùvodnì rybníèkù pìt - nad Pilským údo-
lím).

V dal�ích odstavcích si v�imneme
nìkterých technických zajímavostí kaná-
lu: - rybník U adjunkta: tento rybník se
také nazývá �Bene�ovský� nebo �Horní�.
Pùvodnì byl tento rybník mnohem vìt�í
ne� dnes, slou�il jako zásobárna vody pro
plavení døíví. Soustøeïoval vodu z roz-
sáhlých ra�elini�� a silnì zamokøených
zra�elinìných pùd v lesích a ze zamokøe-
ných luk smìrem k obci Buková. Voda
byla svádìna dùmyslným systémem po-
vrchových pøíkùpkù tak, aby byla odvod-
nìna co nejvìt�í plocha. Jedním systé-
mem pøíkùpkù se tedy dosáhlo dvojího
úèinku: voda byla odvedena ze zamokøe-
ných enkláv (které tím vysu�ovala) do
rybníka, kde pøedstavovala zdroj energie
pro plavení døíví. Z rybníka vedly pùvod-
nì dvì výusti.

- napájecí stoka: slou�ila pouze k
pøívodu vody do hlavního koryta. Dnes je
jen velmi málo zøetelná, ve spodní èásti je
zcela zaplnìna odpadky.

- kanál v zemním korytì: tento úsek je
nejzachovalej�í a v terénu nejvíce patrný.
Jeho horní èást je v�ak zdevastována za-
vá�ením odpadky a výstavbou chat, které
byly umístìny pøímo do trasy plavebního
kanálu. V tomto úseku realizovali stavite-
lé kanálu jeden z unikátních èinù pøi stav-
bì vodních dìl: trasa kanálu pøekonává
rozvodnici mezi povodím Punkvy a povo-
dím Bìlé. Pøekonání rozvodnice bylo do-
sahováno rázy vody, tedy prudkým zvý-
�ením hladiny vody v korytì. Takto vy-
tvoøená vlna svou energií pøekonala mír-
ný protispád a pøehoupla se do povodí
Bìlé. V tìchto místech dosahuje hloubka
kanálu 5 - 6 m. Po opu�tìní chatové kolo-
nie zaèíná nejzachovalej�í èást kanálu,

vèetnì dochovaného opevnìní koryta po-
délnými plùtky. Koryto bylo vyhloubeno
v zemi (hlínì) a vylo�eno podélnì polo�e-
nou døevìnou tyèovinou. Dno bylo opev-
nìno podélnì polo�enými otesanými kme-
ny, v nìkterých místech byla na dnì byla
kamenná dla�ba. Protispád terénu byl
vyøe�en tím, �e koryto vede na mírném
náspu.

- do kanálu je zprava zaústìn potok
Kozel. Má sice dostateèné mno�ství vody
pro plavení døíví, jeho koryto v�ak není k
tomuto úèelu pøíli� pøíznivé. Koryto má
velmi pøíkrý spád (prùmìrný spád toku je
v tìchto místech 124 �), je silnì kameni-
té a� balvanité s pøirozenými stupni a
prahy, místy má charakter kaòonu s èet-
nými peøejemi. Název Kozel je údajnì
odvozen právì od bystøinného charakteru
toku s èetnými balvany a peøejemi  -
�skáèe jako kozel�. Dochované zmínky
ukazují na to, �e pro pøekonání této pøe-
ká�ky pøi plavení døíví stavitelé uplatnili
metodu vodního skluzu, postaveného nade
dnem potoka. Uvá�íme-li, �e vodní skluz
dosahoval celkové délky 1.230 m a prù-
mìrného spádu 124 �, musíme se obdi-
vovat dokonalému provedení této tesaø-
ské práce. Døevìné koryto sledovalo zhru-

ba niveletu toku potoka Kozel. Proto�e
v�ak potok neteèe rovnì a tvoøí èetné
nepravidelné zákruty (pro plavení døíví
naprosto nepøijatelné), byly v tìchto pøí-
padech �laby vedeny pøímìj�ím smìrem
mimo zákruty toku. Názornì to dokazují
prohlubnì v zemi, probíhající mezi zákru-
ty a spojující potok do pøímé linie.

- Markùv rybník (pod obcí Velenov)
je umìlá nádr� oválného tvaru, vybudo-
vaná úèelovì a její existence byla pøímo
podmínìna potøebami plavení døíví. Døe-
vo, dopravované vodním skluzem, mìlo
toti� v�dy vìt�í rychlost ne� vodní proud.
Z bezpeènostních  dùvodù tedy vìt�ina
skluzù ústila do vodní nádr�e, kde do�lo k
uklidnìní prudce tekoucí vody a ke zmen-
�ení rychlosti plaveného døíví. Tak tomu
bylo i v na�em pøípadì, kdy pøi délce a
spádu vybudovaného skluzu bylo uklid-
nìní vodního proudu i døíví absolutní nut-
ností. Tomuto úèelu byl také podøízen i
celkový tvar rybníka: je silnì oválného
tvaru, s del�í osou ve smìru toku. Tímto
zpùsobem byla také zaji�tìna potøebná
délka vodní hladiny pro uklidnìní toku i
plaveného døíví. Markùv rybník byl tedy
na trase plavebního kanálu pøísnì úèelovì
vybudován jako tzv. �klauza� - k zachy-

cování a zbr�ïování v mokrém døevìném
skluzu velmi rychle se pohybujícího døí-
ví. Hráz rybníka i jeho bøehy byly proto na
vnitøní stranì zpevnìny mohutnou kamen-
nou rovnaninou z drob. Uprostøed hráze s
jádrem z rovnaného kamene byla propust,
pravdìpodobnì se stavidlem. Úèelovost
Markova rybníka podtrhuje jeho souèas-
ný stav: jakmile pøestalo plavení døíví a
rybník tím pozbyl svùj pùvodní smysl,
pro který byl vybudován, ustala také jeho
údr�ba. Dnes je tedy tato vodní nádr� bez
vody, s prokopanou hrází a dnem zarùsta-
jícím bohatou �kálou bylin a náletem stro-
mù.

- kanál od Markova rybníka po vtok
do Bìlé: zde bylo koryto potoka upravo-
váno, místy zahlubováno nebo roz�iøová-
no pro dosa�ení pøíznivìj�ích parametrù
plavebního kanálu. Zajímavá je skuteè-
nost, jak stavitelé dokázali dokonale vyu-
�ít místnì dostupného materiálu. V hor-
ním úseku byl velký nedostatek kamene,
koryto bylo tedy z velké èásti zpevnìno a
vylo�eno døevem. V této dolní èásti trasy
je ve skalnatých svazích kolem potoka
mno�ství kamenù a balvanitých výchozù.
Tento materiál byl tedy pou�it pro zpev-
nìní koryta: boky byly zpevnìny kamen-

nou rovnaninou tak, aby vydr�ely pøípad-
né nárazy klád, koryto bylo tedy z obou
stran ohrázováno. Dno bylo chránìno
volnì polo�enými kameny. Tímto zpùso-
bem bylo koryto (i kdy� nìkdy jen po-
místnì) upraveno prakticky a� po soutok
potoka Kozel s øíèkou Bìlou. V místech
zvaných Va�kovo pole se zachovaly po-
zùstatky oboustranné kamenné rovnani-
ny. Jsou to nejrozsáhlej�í zbytky tohoto
druhu zpevnìní v rámci celé trasy plaveb-
ního kanálu.

- potok Orlový: v trati Mlýnek pøibírá
kanál dal�í pøítok - Orlový (nìkdy uvádì-
no té� Orlovský nebo Ortový) potok a
trasa kanálu se prudce lomí. Na soutoku
obou vodních tokù (Kozel a Orlový po-
tok) stojí mohutný starý buk (obvod kme-
ne 320 cm, vý�ka 30 metrù), který svým
stáøím, pøevy�ujícím 200 rokù, zøejmì
pamatuje plavební kanál v celé jeho slávì.
Po soutoku tìchto vodoteèí spoleèné ko-
ryto volnì meandruje v údolní nivì co�
bylo pro plavbu døíví velmi nepøíznivé. S
tímto problémem se stavitelé vyrovnali
zajímavým a unikátním øe�ením: vedli
kanál ve svahu ve vý�ce 2 - 3 m nad
údolním dnem. V této vý�ce vybudovali
nové koryto sice s men�ím spádem, ale s

(pokraèování)

Døevoplavební kanál Suchý - �melcovna

Kanál suchý - �melcovna: rybník U adjunkta
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Pøi pøíle�itosti otevøených dveøí
jsem se vypravil na stará kolena do
zámku v �ebetovì. Byl jsem tam ji�
nìkolikrát pøi rùzných pøíle�itostech.
Chtìl jsem vidìt, jak dnes zámek slou�í
i s parkem Ústavu sociální péèe. V mi-
nulých létech byl zámek opraven za 30
mil. Kè a slou�í nyní asi 190 zdravotnì
posti�eným �enám z celé republiky.

Informaci o èinnosti pøi prohlídce
celého areálu ochotnì poskytovali ná-
v�tìvníkùm zamìstnanci ústavu. Neby-
lo tøeba mnoho vysvìtlovat. Dojem z
prohlídky zámku i parku a dal�ích zaøí-
zení byl jedineèný. Jak úpravy staveb-
ní, tak i v�echna zaøízení uvnitø zámku
byla provedena velmi úèelnì. Jedineè-
né prostøedí pro tì�ce posti�ené �eny. A
veliká péèe i obìtavost o�etøujícího per-
sonálu.

Zvlá�tì, kdy� jsem si zavzpomínal
na ten ubohý �ivot z nedávné doby
mého mládí. �ivì si vzpomínám na ubo-
hou trpící �ebraèku. Øíkali jsme jí �aba,
aba�. Byla hluchá. V létì chodila bosá,
chatrnì obleèená. Chodila � po prosbì�
po dìdinách Malé Hané. Pøespávala u
sedlákù v prostorách stájí. Hlavnì o
svátcích a poutích pøicházela s torbou
na zádech. Za ka�dý kousek chleba,
nìkdy buchty èi nìèeho ze zabíjaèky

Aba, aba v �ebetovském zámku
 Josef Filip

podìkovala s povdìkem, nìkolikrát
svým aba, aba.

Byla ráda, kdy� mohla nìco pomo-
ci, nebo kdy� s ní nìkdo promluvil. My,
tehdá dìti, jsme se na ni útrpnì dívaly.
U� ve �kole dostávali jsme napomenutí,
abychom se jí nesmáli. Pozdìji jsem se
dozvìdìl o ��astném konci jejího �ivo-
ta. Dostala se do tehdy zalo�ené Chari-
ty, ústavu pro hluchonìmé �eny v �ebe-
tovském zámku. Do té doby pro tìlesnì
i du�evnì posti�ené osoby byla zøízena
témìø v ka�dé obci pazderòa, èi pas-
tou�ka, nebo chudobinec. V pøípadì
vá�ného onemocnìní dostalo se tìmto
lidem útulku v nemocnici Milosrdných
bratøí v Letovicích. Z doslechu se tradu-
je, �e bezdomovci dostávali �ob�ivu�
po domech, to je ka�dý den u jiné rodiny
v obci. Pøitom si vìt�inou vyprosili i
odìv a prádlo, ov�em obno�ené.

Vracím se je�tì k osudu �eny �aba,
aba�. Kdy� byla pøivezena do zámku,
tak dostala koupel. Oèistu asi poprvé v
jejím �ivotì. Zbývá jen dodat, jak k tak
velkému �ivotnímu ne�tìstí do�la. Po-
vídalo se, �e jako malé dítì spadla z
pece na zem, dostala zápal mozku a
následky pak nesla celý �ivot.

nìkoho ze �ivotního prostøedí
J. Melkusová - podala informaci o ces-

tovním ruchu a pøipravovaných ak-
cích k zahájení turistické sezóny.

Padìra - Hotel Velen je mimo provoz -
vykradený. Dát mìstu návrh, aby jej
koupilo a pøebudovalo na sociální
bydlení.

Na závìr schùze bylo pøijato násle-
dující usnesení: Èlenská schùze bere na
vìdomí zprávu o èinnosti a hospodaøení
a zprávu revizní komise . Schvaluje
návrh plánu práce na rok 2004.

Ukládá výboru projednat pøipomín-
ky a námìty z diskuse a podle mo�nosti
je realizovat.

Publikaèní èinnost:
Èlenská schùze ulo�ila výboru vy-

dat v roce 2004 kní�ku M. Minxové
Povìsti a vyprávìnky z Boskovic. Vy-
dání knihy se pøipravuje, bylo ji� zahá-
jeno jednání s tiskárnou. V souèasné
dobì se zpracovává �ádost o poskytnu-
tí finanèního pøíspìvku na projekt na
Mìsto Boskovice v rámci jeho granto-
vého programu.

Proto�e tyto povìsti a vyprávìnky
slou�í pøedev�ím dìtem a mláde�i,
máme zájem, aby prodejní cena byla co
nejni��í.

Vìøíme, �e se nám podaøí grant zís-
kat. Kniha by mìla vyjít v polovinì
roku. Vèas Vás budeme informovat.

Vlastivìdné listy Boskovicka
Znovu se obracíme na Vás, kteøí

máte vztah ke svému mìstu, obci i his-
torii a víte o nìjakých zajímavostech z
Va�eho okolí, napi�te nám o tom, i ru-
kou neumìlou. Velice rádi vá� pøíspì-
vek upravíme a uveøejníme. VLB by
mìly být zajímavé, podávající informa-
ce o historických událostech celého re-
gionu. Neváhejte. Odhoïte ostych a pi�-
te. Zprávy posílejte na adresu KPB,
Boskovice, Plaèkova 23.

Nauèné stezky
Jak jste si mo�ná v�imli, vandalové

nám bìhem zimního období staèili nì-
které informaèní tabule ponièit. Pøed
výborem Klubu pøátel je úkol, zajistit
opravu ji� instalovaných informaèních
tabulí a pokraèovat v dobudování Doub-
ravského okruhu instalací dal�ích in-
formaèních tabulí. To v�e musíme stih-

nout do zahájení turistic-
ké sezóny, to je do 1. kvìt-
na 2004, kdy bude slav-
nostnì otevøen prùchod
pøes pøehradní hráz. To
vy�aduje instalovat dal�í
tøi informaèní tabule. Jed-
nu na cestì ke høbitovu (v
loòském roce byla znièe-
na) a dal�í dvì k pøehrad-
ní hrázi. V souèasné dobì
pøipravuje prof. �métka
informaèní texty. Po roz-
mrznutí budou tabule in-
stalovány na urèená mís-
ta.

Ti, kteøí tabule nièí,
zpùsobují Klubu zbyteè-
né výdaje, které by mohly
být vìnovány na jiné èin-
nosti. Zde je tøeba podì-
kovat nadaci Veronica
Brno, která nám svým
grantem pomohla tuto si-
tuaci øe�it.

pøíznivìj�ími smìrovými pomìry, kdy�
trasu kanálu pøevedli pøes nepøíznivé mís-
to obloukem o velkém polomìru vede-
ným soubì�nì s dne�ní cestou.

- jezové zaøízení v korytì øíèky Bìlá
pro odklon vody a plaveného døíví do
pøívodního kanálu k pile. Délka pøívodní-
ho kanálu od toku Bìlé k rybníku na
�melcovnì je 235 m. Tato èást byla z
nepochopitelných dùvodù zatrubnìna.
Vý�kovì je tento úsek situován ve skalna-
tém svahu nad úrovní koryta Bìlé. Toto
nároèné øe�ení usnadòovalo manipulaci s
døívím a zaji��ovalo dostateèný rozdíl hla-
diny pro pohon vodního kola.

- jako poslední technickou zajíma-
vost uvádíme, �e voda z rybníka na �mel-
covnì odchází zpìt do koryta øíèky Bìlá
klenutým kamenným podzemním kaná-
lem.

Co se týká èasového umístìní stavby a
provozu plavebního kanálu Suchý - �mel-
covna, nelze uèinit jednoznaèný závìr. O
popisovaném vodním díle existuje toti�
jen velmi málo pøímých písemných dokla-
dù s pøesnou datací. V souèasné dobì jsou
k problému vniku a provozu tohoto kanálu
vypracovány tøi varianty, z nich� ka�dá má
svoje prvky pozitivní i negativní.

- stavbu projektovali a èásteènì reali-
zovali Ederové ze �tiavnice, majitelé pan-
ství Boskovice v letech 1547 - 1567. Ede-
rové byli zamìøeni na dùlní èinnost a za
tímto úèelem také panství Boskovice od
Kry�tofa z Boskovic (stejnì tak náru�ivé-
ho kutaèe) koupili. Pro zaji�tìní vodních
pomìrù (odvodnìní �achet, naopak pøí-
vod vody pro pohon vodních kol apod.)
pøi této dùlní èinnosti mìli jistì na svém
panství odborníky na øe�ení tìchto otá-
zek. Výstavbu vodních dìl podporovali,
na jejich panství kolem Banské �tiavnice
jsou z této doby dodnes zachovány rybní-
ky, náhony a jiná vodní zaøízení, mnohdy
unikátnì øe�ená. K provádìní tì�ební dùl-

ní èinnosti je potøebí pøedev�ím velkého
mno�ství døíví. Pøivézt si s sebou odborní-
ky, kteøí by v Boskovicích tyto problémy
øe�ili, byla pro Edery jistì jen malièkost.
Ederové v Boskovicích vlastní tì�bu na-
konec neprovádìli a ji� po dvaceti letech
celé panství dále prodali Morkovským ze
Zástøizl (patrnì zklamáni s nezdarem v
dolování). Základy vlastního kanálu nebo
alespoò nìkterých technicky nároènìj�ích
úsekù, mohli zcela nespornì polo�it. I
kdy� by tøeba nevybudovali celou délku
kanálu, zpùsob øe�ení a základy technic-
kého zaji�tìní nápadu mohli zcela jistì
poskytnout. Pro tuto dataci mluví také to,
�e stavba kanálu pro plavení døíví musela
být zahájena s urèitým pøedstihem pøed
vlastní tì�bou rud.

- stavbu provádìli Morkov�tí ze Zá-
støizl, dr�itelé panství Boskovice od roku
1567. V úvahu zde pøichází buï období
pøed tøicetiletou válkou, kdy byla v celém
Èeském království hospodáøská konjunk-
tura a døíví jako základní materiál bylo
�ádané, nebo období po tøicetileté válce,
kdy kolem roku 1670 byla Zástøizly v
Boskovicích provádìna rozsáhlá obnovní
a stavební èinnost: stavìla se nová kaple v
kostele sv. Jakuba, opravoval se pivovar,
radnice a hrad, obnovovaly se mnohé domy
v mìsteèku apod. Pro zaji�tìní tìchto pra-
cí bylo samozøejmì potøeba velkého mno�-
ství døíví.

- stavbu realizovali Dietrichsteinové
po roce 1763. V roce 1763 byla provedena
výmìna pozemkù mezi boskovickým a
�ebetovským panstvím. Leopold hrabì
Dietrichstein získal touto výmìnou díl
lesa zvaný Pøibytý, kudy vede velká èást
koryta plavebního kanálu. Lze se tedy
domnívat, �e bezprostøední pøíèina výmì-
ny byla té� zamý�lená výstavba èi pro-
dlou�ení plavebního kanálu.

Je samozøejmì mo�né, �e celá trasa
kanálu nebyla stavìna v jednom období,

nýbr� byla budována po èástech podle
potøeby, od horního nebo spodního kon-
ce. Tento názor je ov�em jen hypotetický
a v praxi málo pou�itelný: pro zaji�tìní
potøebného mno�ství vody bylo nutné
vyu�ít její zdroj v horní èásti trasy. Stejnì
tak obrácený postup, tedy dopravit døíví
do poloviny trasy a pak jej pøekládat napø.
na povozy se jeví jako zbyteènì nákladné
a pracné zkomplikování.

V roce 1848 je kanál na mapách uvá-
dìn ji� jako �Alter holzschwammgraben�,
tedy �starý plavební kanál na døíví�. Také
v podrobném ocenìní boskovického pan-
ství z tého� roku o nìm v oddíle �Wasser-
werke und Canale� (Vodní díla a kanály)
není ani zmínky. V této dobì nemohl tedy
ji� být ani ve stavu, kdy by se dal (tøeba s
vìt�ími opravami) pro plavbu døíví vyu-
�ít.

S tìmito údaji korespondují i výsled-
ky dendrochronologického prùzkumu.
Rozborem letokruhù døeva stromù, ros-
toucích dnes pøímo v trase kanálu bylo
zji�tìno, �e jeho provoz musel být zasta-
ven ji� pøed rokem 1800.

V ka�dém pøípadì mù�eme øíci, �e
popisovaný plavební kanál Suchý - �mel-
covna je zcela bezesporu unikátní památ-
kou vodního stavitelství na Moravì a patøí
jistì k nejstar�ím plavebním kanálùm v
na�ich zemích. Pokud se potvrdí hypoté-
zy o dùvodech a datu jeho vzniku, byl by
tento kanál star�í ne� citovaný Schwar-
zenberský a mohl by být i nejstar�í na
území Èeské republiky. Zaslou�í si tedy
proto stejnou ochranu a péèi, jako ostatní
technické památky podobného typu.

Zatím v�ak kanál pomalu ale jistì
mizí nejen z vìdomí vìt�iny lidí, ale i z
povrchu zemského. Horní èást je syste-
maticky nièena chatovou výstavbou pøí-
mo v ose kanálu a zasypáváním koryta
skládkou tuhých domovních odpadkù z
obce Suchý a rozlehlé chatové kolonie, na
dolním toku kanálu  je postavena pøehra-
da, závìreèný úsek pøed zaústìním do
rybníka na �melcovnì byl zcela nelogic-
ky zatrubnìn.

Situace je o to smutnìj�í, �e ve�keré
snahy zajistit tomuto unikátnímu a v na�í
oblasti ojedinìlému dílu legislativní ochra-
nu, vyznìly bez zájmu odpovìdných pra-
covníkù zcela naprázdno.

Nad starou básní
Jan Dokulil

Snad jenom jeden ver�, jen� zazpíván byl maní
prorocky sevøel divný osud tvùj,
to trpce sladké léto dozrávání,
tu touhu po rýmu, jí� nikdy nelituj!

Mìls �ádost po souzvuku jako strom a vítr,
jako kvìt trnek po drsnosti vèel,
jak de�tì snop, jen� v plamenech se chytl,
a v zlatých drátech hymnem zazvuèel.

Snad zpívám pro druhého, ze tvé krve vá�en
okovem slova byl tekutý �ár.
Tys døíve dal a tys byl prvý bla�en,
tys léta ohnivého nejvlastnìj�í car.

A hrd buï na rozsudek, dusící tvou du�i.
Opilý pohyb úst tvar pravý dechu dal
a èas jen z�ehl smích, v�ak uvnitø nezahlu�í
klid lásky nejmocnìj�í, jí� jsi miloval.

Døevoplavební kanál Suchý - �melcovna
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Boskovice - město kulturních památek
Víte že:
➭ Boskovice mají na svém území městskou památkovou zónu?
➭ V městské památkové zóně i mimo ni se nachází 50 objektů zapsaných

v „Seznamu kulturních památek České republiky?
➭ Součástí městské památkové zóny je vzácně dochovalé torzo židovského

města s naučnou stezkou hojně navštěvovanou tuzemskými i zahraničními
turisty?

➭ V katastru města se nachází rozsáhlý areál židovského hřbitova?
➭ V kostele sv. Jakuba staršího se nachází několik památkově chráněných

náhrobků?
➭ Na záchranu památek, jejich údržbu, rekonstrukci a na regeneraci jsou

vynakládány značné finanční prostředky nejen vlastníky nemovitostí, ale
i dotacemi města a ministerstva kultury?

➭ Nejen objekty zapsané v „Seznamu kulturních památek české republiky“ ale
i ostatní objekty v hranicích městské památkové zóny podléhají při nakládání
s nimi zvláštnímu režimu? Tento režim upravuje zákon ČNR č. 20 Sb.
O státní památkové péči.

➭ Městská rada zřídila komisi pro městskou památkovou zónu, která se na
svých pravidelných jednáních zabývá problematikou ochrany památek?
Jedním z prostředků je pomoc vlastníkům nemovitostí při plánování a realizaci
oprav a rekonstrukcí tak, aby bylo vyhověno nejen zákonu, reprezentované-
ho požadavky Státního úřadu památkové péče, ale i záměrům vlastníků?
Komise poskytuje potřebné konzultace zájemcům.

➭ I Vy můžete pomoci záchraně a regeneraci památek? Zajímejte se o dění
kolen nich i kolem městské památkové zóny, projevte svůj názor, investujte
svoje vědomosti a znalosti do toho, co nazýváme naše město.

➭ Váš zájem, názor, bez pochyby dobrý vkus, nebo i řemeslný fortel, to je, co
naše památky potřebují nejvíce?

Vězte, že komise pro městskou památkovou zónu si pro Vás
jistě najde čas a bude se Vašimi návrhy zabývat.



8

Vlastivìdné listy Boskovicka, vydává Klub pøátel Boskovic spoleènì s Vlastivìdným krou�kem KZM Boskovice. Redakèní rada: Mgr. Ilja Melkus,
Mirka Men�íková. Redakce: Jiøí Bu�ina, Plaèkova 23, 680 01 Boskovice, kam zasílejte pøíspìvky, dotazy a pøipomínky.

Vychází 4x roènì jako pøíloha Regionálních novin Boskovicka. Uzávìrka pøí�tího èísla je 15. kvìtna 2004.

Josef Jankù - Zahradnický podnik �melcovna
 �melcovna 3, Boskovice (sponzor VL),  tel./fax: 516 453 071, 516 452 616, e-mail: arboretum@smelcovna.cz, web: www.smelcovna.cz

✾  ✾  
✾

Zveme širokou laickou i odbornou veřejnost, milovníky přírody k jarní prohlídce
Arboreta Šmelcovna s možností nákupu širokého sortimentu okrasných rostlin.

Provozní doba: 15. 3. - 15. 11. 2004   pondìlí - nedìle 900 - 1700

Prodejní doba: 15. 3. - 15. 11. 2004   pondìlí - nedìle 930 - 1630

Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
tel.: 0501/452841-8  kl. 142

Tiskárna

Color Print
tisk bro�ur, èasopisù, formuláøù, hlavièkových papírù a tiskopisù

reklamní letáky, plakáty (max. formát 35 x 48 cm)
vizitky, svatební oznámení, promoèní oznámení

barevné tiskoviny, vèetnì barevných fotografií
samolepící �títky a etikety

tisk periodik a publikací

JARO V ARBORETU: Cibuloviny 17. 4. - 25. 4. Akce Rhododendron 8. 5. - 16. 5.

Za velké
úèasti se konal
v pátek 20.
února pohøeb
V á c l a v a
Ger�la z Ko-
øence. Zemøel
po tì�ké cho-
robì, která mu
zkrátila �ivot-
ní dráhu na 63
rokù.

Václav Ger�l se narodil na Koøenci.
Své rodné obci zùstal vìren a� do svého
skonu. Hned v ranném mládí se zabýval
vlastivìdnými zkazkami, pøedev�ím v
blízkosti Bo�eny Veselé a koøeneckých
sousedù. Od svého otce, typického ze-
mìdìlce kraje, získal lásku ke své obci,
jejímu okolí a zvlá�tì ke vèelaøství.

Vyuèil se automechanikem a v tom-
to oboru dospìl k existenèní základnì.
Souèasnì se zabýval studiem zvykù,

Za Václavem Ger�lem
z Koøence  Josef Filip

náøeèí, obyèejù a hlavnì byl nápomo-
cen od poèátku v poøádání koøeneckých
národopisných slavností. V akci Øehoø-
kovo Koøenecko pøispíval k popularitì
svérázné obce Drahanské vrchoviny.

Od ranného mládí se spolu s otcem
vìnoval vèelaøení. Byl vèelaøem tìlem
i du�í. Po 30 rokù zastával funkci mís-
topøedsedy vèelaøské organizace Kní-
nice. Tady se velmi zaslou�il o propa-
gaci této u�lechtilé èinnosti. Nelze opo-
menout, �e rubriku Vèelaøského zpra-
vodaje � Na kósek øeèe� ka�doroènì
doplnil novými podnìty na propagaci
chovatelských snah.

�el, posti�en byl tì�kou chorobou,
které pøes ve�keré lékaøské úsilí podle-
hl. Pohøben byl v rodinném hrobì na
bene�ovském høbitovì. Zùstane zajisté
v dlouho trvající pamìti u svých spolu-
obèanù a pøátel �irokého okolí. Vzdá-
vám èest jeho práci i svìtlé památce.

V dobì, kdy ochotnické divadlo v
Boskovicích slaví 140 let od vzniku
ètenáøského spolku Velen, svého pøed-
chùdce, není mo�né nevzpomenout na
jednu z výrazných osobností ochotnic-
kého divadla, Rudolfa Volfa.

Ruda Volf se narodil 3. dubna 1904
v Lysicích jako nejstar�í syn z 11 dìtí
místního fotografa. Jak bylo tehdy zvy-
kem, nejstar�í syn �el studovat. Chodil
pì�ky z Lysic do gymnázia v Boskovi-
cích, proto�e v dobì první svìtové vál-
ky nejezdily �ádné dopravní prostøed-
ky. Ji� jako student se pilnì vìnoval
divadlu, muzice a poezii. Na gymnáziu
maturoval v roce 1923. Na dal�í studia
v�ak rodina nemìla finanèní prostøed-
ky. Proto nastoupil jako úøedník do
Okresní nemocenské poji��ovny v Bos-
kovicích. Po návratu ze zamìstnání se v
Lysicích plnì vìnoval ochotnickému
divadlu. A to nejen hraní, ale i re�ii. Pøi
své práci v Boskovicích se seznámil s
boskovickými ochotníky, hrajícími teh-
dy u nìkolika spolkù - v sokole, orlu,
DTJ a dal�ích. A tak si po krátké dobì s
nimi pohostinsky zahrál.

V roce 1933 se pøestìhoval do Bo-
skovic. Ihned se plnì zapojil do ochot-
nické divadelní èinnosti v divadelním
odboru Sokola. Z této doby je mo�né
jmenovat roli Valenty ze hry Franti�ka
Langera Jízdní hlídka. V roce 1938 re-
�íroval hru V. Wernera Medvìdí tanec
a o rok pozdìji hru F. X. Svobody Po-
slední mu�. Pak ve váleèných létech
následovaly hry �tìstí je umìní a Wer-
nerùv Èervený mlýn.

Významnou úlohu v divadelní èin-
nosti Boskovic sehrál po ukonèení dru-
hé svìtové války. Spoleènì s dal�ími
zapálenými divadelníky, Ba�ným,
Klemsou, Klárem, Vodáèkem, Valtrem,
a dal�ími ustavili mìstské ochotnické

divadlo, které
sdru�ilo v�ech-
ny divadelníky
Boskovic do
jednoho ochot-
nického diva-
dla. A byl zvo-
len jeho pøed-
sedou.

Po roce
1948, kdy se kulturní èinnost pøesouva-
la pod odborové organizace do závodù,
pùsobilo divadlo pod ZV Kras a po
ustavení Sdru�eného klubu pracujících
pøe�lo pod nìj. V té dobì byl R. Volf
získán jako uvolnìný pracovník SKP.
Klubu a divadlu zùstal vìrný a� do
listopadu 1966, kdy po tì�ké nemoci
zemøel.

Za svého pùsobení v Boskovicích
re�íroval velké mno�ství divadelních her.
Z významných titulù to byl Wernerùv
Èervený mlýn, znovu uvedený v roce
1945. Dále to byl Veèer ruských jedno-
aktovek, Tylùv Strakonický dudák, Lan-
gerùv Velbloud uchem jehly. Velký
úspìch sklidila hra Olgy Scheinpflugo-
vé Quyana, kde hlavní roli si zahrála
sama autorka jako host. A následovaly i
dal�í hry, jako Legenda o lásce Nazima
Hikmeta, Pohled do oèí Oldøicha Daòka,
Loupe�ník Karla Èapka. Ruda Volf ne-
jen re�íroval a hrál, ale pro nìkteré in-
scenace navrhoval a s dal�ími spolupra-
covníky realizoval scénickou výpravu.
Byl prostì du�í divadla. A pro divadlo
vychoval øadu dal�ích ochotníkù.

Prostì, �il ochotnickým divadlem.
Byl velkým pøíkladem pro ostatní. Ne
nadarmo mu jeho pøátelé z divadla øíka-
li �velký pøedseda�. Je jen velká �koda,
�e se nepodaøil realizovat jeho velký
sen, postavit v Boskovicích vlastní di-
vadelní budovu.

100 let od narození
Rudolfa Volfa Jiøí Bu�ina

(13. 7. 1910
Mastník u Tøe-
bíèe - 1. 2. 1974
Boskovice)

Básník a
knìz Jan Doku-
lil se narodil v
Mastníku u Tøe-
bíèe. Po maturi-
tì na tøebíèském
gymnasiu v r.
1929 ode�el na

filosofickou fakultu UK do Prahy, kde
studoval angliètinu a èe�tinu; studia v�ak
nedokonèil, nebo� se rozhodl pro studi-
um teologie v Brnì a v èervenci 1935 byl
vysvìcen na knìze. Pùsobil jako koope-
rátor v Protivanovì, Tøebíèi, Mìøínì, poz-
dìji jako faráø Uhøínovì, sem za ním
zají�dìli jeho literární pøátelé Jan Èep,
Jakub Deml, Jan Zahradníèek (ten sem
za války pøenesl redakci Akordu), Josef
Va�ica, Jaroslav Durych, Franti�ek Ha-
las, Emanuel Frynta a dal�í. Za války zde
ukrýval pøed gestapem pøíbuzné gen. L.
Svobody, pøed gestapem také zatajil pøí-
buzné para�utisty Kubi�e, své farníky.
Po zmìnì re�imu se stal on pronásledo-
vaným - v èervenci 1950 se mu podaøilo
utéci, kdy� pro nìj pøijelo komando StB,
a dlouhá léta se skrýval u pøátel (mìl

vá�né zdravotní problémy a musel být
dokonce ve svém úkrytu tajnì operován)
a� jej v srpnu 1957 StB vypátrala a za-
tkla, v prosinci tého� roku byl odsouzen
na 12 let. V èervenci 1965 byl amnesto-
ván a v r. 1967 - i díky svìdectví man�el-
ky Ludvíka Svobody - plnì rehabilito-
ván. Od ledna 1968, kdy se mohl vrátit ke
svému knì�skému povolání, a� do své
smrti pùsobil jako administrátor ve Svi-
távce.

Za svého �ivota vydal ètyøi básnické
sbírky (Køí�ové dni, Tvým slovem, Lid-
ský �ivote a Tváøí v tváø), pøeklady staro-
køes�anské poesie (Hymny) a pøeklady
záznamù nìmecké mystièky A. K. Em-
merichové (Hoøké umuèení Pána na�eho
Je�í�e Krista), novì vydal (spolu s A.
Vykopalem) Evangelium sv. Matou�e z
Bible svatováclavské. Èasopisecky pub-
likoval v Akordu, Listech pro umìní a
kritiku, Øádu a Ar�ích Josefa Floriana.
Od r. 1948 a� do své smrti nemohl ofici-
álnì publikovat, i kdy� byl literárnì èin-
ný i v dobì, kdy byl nucen se skrývat,
av�ak 5 rukopisných knih z tohoto obdo-
bí (3 pøeklady, 1 kniha ver�ù a 1 literární
studie) se - zøejmì nenávratnì - ztratilo.

V únoru uplynulo tøicet let od jeho
úmrtí - zemøel 1. února 1974 v nemocnici
v Boskovicích.

Jan Dokulil Petr Vítámvás


