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Zprávy 
z Klubu přátel

Výroční členská schůze
se uskutečnila 6. března 20�9 v kině 

Panorama. Byla provedena volba návr-
hové, volební a kontrolní komise, dále 
byla přednesena zpráva o činnosti KPB, 
zpráva o hospodaření a zpráva kont-
rolní komise. Byl schválen plán práce 
na rok 20�9. Na další tříleté období byl 
zvolen výbor KPB ve stejném složení 
jako dosud. Stávající členové kontrolní 
komise odstoupili a byla zvolena nová 
tříčlenná kontrolní komise.

Z plánu práce na rok 20�9 byly nej-
důležitější tyto akce:

Přednáška  
RNDr. Michala Živného PhD.

24. května se uskutečnila v Muzeu 
regionu Boskovicka v �6 hod. přednáška 
na téma „Počátky člověka ve světle nejak-
tuálnějších antropologických poznatků”. 
Jednalo se již o druhou zajímavou před-
nášku Dr. Živného pro členy klubu.

Zájezd na Benešov
Dne �8. září se uskutečnil zájezd 

do obce Benešov linkovým autobusem. 
Program zajistil pan Stanislav Živný, člen 
výboru KPB .Od zastávky vedla cesta 
pěšky k meteorologickému radaru, dále 
k prameni říčky Bělé, přes Pavlovský dvůr 
nazpět do Benešova. Jednalo se o něko-
likakilometrovou vycházku s perfektním 
výkladem pana Živného, kterému patří 
velké poděkování.

Vzpomínkové setkání u 
pomníku Otakara Kubína

Při příležitosti 50. výročí úmrtí svě-
toznámého malíře, boskovického rodá-
ka Otakara Kubína uskutečnilo se dne 
�6. října v �5 hod. vzpomínkové setkání 
u jeho pomníku, který stojí na místě jeho 
rodného domu na Komenského ulici v 
Boskovicích. Předsedkyně KPB J. Win-
klerová ve svém projevu připomněla jeho 
život prožitý jednak v rodných Boskovi-
cích a v jeho druhém domově v Simiane 
ve Francii. Setkání se zúčastnili i předsta-
vitelé města a kulturních organizací.

Setkání u bábovky
Na středu �3. listopadu výbor naplá-

noval pro členy klubu setkání u bábov-
ky s vyprávěním pana Josefa Vybíhala o 
jeho knize „Jak šel čas“, ve videosále kina 
Panorama v Boskovicích.

Ve starém tichém městě mezi drob-
nými horami psal jsem tuto knížku o osu-
du a cestách vývoje malého města.

Co chce říci tato knížka?
Nechce býti ani historií města, ani 

schematickým průvodcem po něm, chce 
býti impulsem k debatě o osudu českého 
maloměsta, o jeho bohatství minulém a 
možnostech budoucích. Chce býti spra-
vedlivou a shovívavou vůči minulosti a 
přímou vůči přítomnosti. Chce ukázati na 
konkretním případě na nebezpečí a ško-
dy, které působí bezstarostné ponechání 
stavebního vývoje města sobě samu. Chce 
ukázati krásu a význam starého a dobré-
ho, stejně jako chce propagovati idee o 
regeneraci měst.

---------------
Za pozdních večerů po vysilující pra-

xi na širokých a smutných pohořích sever-
ní Moravy improvisoval jsem tuto knížku. 
- Má býti slovem piety k minulosti a aspoň 
jedním krokem k lepšímu příští.

Při řídké příležitosti, kdy odevzdávají 
se veřejnosti plány regulační města Bos-
kovic, je potřeba i povinnost zastaviti se 
nad stavebním vývojem tohoto starého, 
zvláštního města. Je okamžik, kdy třeba 
bez předsudků přehlédnouti minulost, 
uvážiti dnešní stav města a kalkulovati 
dle možnosti do budoucnosti.

Dnes, kdy několik posledních deseti-
letí neuzákoněný stavební ruch a speku-
lace zavinily všeobecný zmatek v stavbě 
měst, kdy stoupající doprava žádá bez-
pečnější cesty, kdy zase se probouzí zdra-
vý sklon k přírodě a potřeba individuální-
ho, nehromadného bydlení a kdy se zase 
hlásí estetický moment v úpravách měst k 
svému právu, je dostatečně jasna potřeba 
plánu regulačního, který by určoval ces-
ty příštího vývoje. Nebyl to pouze zmatek 
směrů a stavebních čar, který žádal úpra-
vu, ale i silná vlna časová, která přinesla 
zvýšený stavební ruch žádající určité smě-
ry, účelnější využití půdy a kázeň v stav-
bě města, silná vlna, která rozsévala přes 
noc na periferiích řady domků a ulic bez 
jakýchkoliv vzájemných vztahů. Tento 
zvýšený stavební ruch vyplynul z časové-
ho názoru životního: Dnes po horečkách 
o výhodách společné, organisované práce 
vrací se zase zdravý požadavek emancipa-
ce jednotlivce v životě a v důsledcích i v 
otázce bytové; proti vypočítavosti majite-
lů činžovních domů a podnikatelů vystu-
puje nárok jednotlivce na nejvšestrannější 
neodvislost v bydlení.

Výsledek těchto snah posledních 
desetiletí ukázaly skvostné příklady z 
Anglie a Německa. Po éře kasáren přichá-
zí éra zahrad a rodinných domů.

Což nesnilo naše mládí o bílých 

saloncích s vyhlídkou k slunci a horám? 
Což nestála na konci našich snů ve veliké 
zahradě malá villa?

I.
Několik statistických bodů nejprve:

R. �656 měly Boskovice �98 domů a 
�300 obyvatel; r. �793 322 domů a 3600 
obyv; r. �846 392 domů a 3860 obyv. Pro 
dedukci do budoucnosti je nejsměrodat-
nější vzrůst za poslední desetiletí. Roku 
�900 600 domů a 4855 obyvatel; r. �9�0 
734 domů a 5668 obyvatel; tedy roční 
absolutní přírůstek domů �24, relativní 
2 proc. I zde v poměru procent vzrůstu 
je patrna osamostatňovací tendence v 
otázce bytové.

Můžeme odhadovati dle těchto po-
měrů stav města po dvaceti letech: �000 
domů a 8000 obyvatel mimo konstantní 
židovské město se �02 domy a cirka �000 
obyvatel.

Teritoriální vývoj zastavěného úze-
mí pohybuje se hlavně kolem silnic a 
tak zůstávají veliké prázdné poloostrovy 
hluboko k středu města zasahující. Tento 
nezdravý zjev, jakož i většinou náhodné 
stavění nových ulic na předměstích, kte-
ré kazí kommunikační spojitost celku a 
nemají při vší nahodilosti a zdánlivě přiro-
zeném stavění žádný ráz, vyvolal potřebu 
plánu regulačního.

Plán regulační (vypracovalo v létech 
�9�0–�9�2 technické bureau inž. Štábla 
& inž. Sommera v Brně), který v tomto 
případě přichází celkem pozdě, kdy už 
tak mnohé nemožno napraviti, upravuje 
stávající město a projektuje příští. Se zře-
telem na potřeby dneška i budoucnosti, na 

účelné vzájemné i centrické připojení ulic 
ke středu města a k nádraží, na výhodnost 
stavění, s ohledy na majetková práva jed-
notlivce i potřeby celku, jakož i se zvlášt-

ním ohledem na estetické a hygienické 
požadavky příštího města rozblokováno 
zastavitelné pásmo kolem města. Stávající 
město regulováno s ohledem na charakter 
města i budov kromě několika řezů vynu-
cených dopravními požadavky.

Některé staré objekty a typické ulice 
zasluhují respektu a uplatnění:

Komenského třída při veliké neorga-
ničnosti v stavebních čarách, má velikou 
přednost konkávního stoupání, kterému 
celková směrová křivka a věže s jedné stra-
ny, stejně jako i krajinná ukončení s druhé 
strany dávají možnost vytvoření krásné 
nádražní třídy. Střed této ulice tvoří jaké 
si náměstí, které by bylo třeba zachovati, 
poněvadž těžiště města se bude pohybo-
vati směrem k němu a tak by se po čase 
tato místa uplatnila. Také by tím vznikly 
sbíhavé uliční fronty, které by po regulaci 
daly pěkné pohledy.

Hlavní kostel má nejen význačnou 
polohu vůči městu, kterému dobře s nej-
důležitější pohledové strany (od západu) 
dominuje, ale i známou estetickou šiknou 
polohou hlavní osy k ose náměstí. Oproti 
význačné poloze vůči celku ztrácí se kos-
tel ve svém okolí úplně. Jej i jeho krásnou 

západní frontu zabily obě školy pod ním. 
Bude proto třeba zrušit blok při obecné 
škole, čímž uvolní se pěkný pohled k obo-
ře, umožní přístavba schodiště, které by 

Boskovice minulé, dnešní a příští
Improvisace o regulaci a výstavě českého maloměsta. 

Vydala technická kancelář inž. M. Štábla a inž. J. Sommera v Brně 
a Boskovicích, 1912. V komissi knihkupectví J. Kubína v Boskovicích.

Ing. Ivo Beneš
Narodil se 27. listopadu 1886 v 

Zátaví u Písku a zemřel 19. července 
1967 v Písku. 

Byl absolventem Českého vysoké-
ho učení v Praze; stal se urbanistou, 
projektantem a majitelem technické 
kanceláře v Brně. Jeho návrh dálnič-
ní sítě ČSR získal za První republiky 
druhou cenu v celostátní soutěži. Na 
sklonku třicátých let přesídlil do Písku 
a věnoval se především práci na prá-
cheňském regionálním plánu. 

Komenského třída při veliké neorganičnosti v stavebních čarách, má velikou 
přednost konkávního stoupání.
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uplatnilo portál. Také se tím získá intim-
ní prostranství pro pomník.

Prostranství kol pomníku Palackého 
žádá vážnější úpravu.

Už titěrný a s jedné strany pozlacený 
pomníček s nejzelenější pumpou v popře-
dí a špinavou stěnou s lucernou v pozadí 
je pochybnou úctou k člověku výše Palac-
kého. V místech za pomníkem je nejlepší 
stavební místo města, které patrně užije 
obec pro radnici. Poměr výšek vzhledem 
ke kostelu žádá, aby se tu stavěla pouze 
jednopatrová budova se zvýšeným příze-
mím; naproti tomu nová poštovní budova 
může mít dvě patra, která by korrespon-
dovala s kostelem. 

Náměstí - tak šťastně polohou, ale 
tak nešťastně chápané - zůstane celkově 
nezměněno. Při příštím dláždění bude 
nutno zdůraznit jeho konkávní perspek-
tivě příznivý spád, který klame opticky 
tak, že toto náměstí, které je ve skuteč-
nosti pětkrát delší než širší, nedělá dojem 
ulice, ale dojem obdélníkového náměstí o 
poměru stran 2:�. Skvostná severní sta-
vební čára zachována úplně a arrondo-

vána v některých aharmonických bodech. 
Linie tato stejně jako točitá třída Palac-
kého, je jen výslednicí situace parcel, na 
kterých jednotlivě souměrně a připojeně 
k celku stavělo. Aby se uvolnila frekvence 
k Havlíčkové třídě a židovskému městu, 
bude nutno rozšířiti ústící příjezdy na uli-
ce. Aby se však zachovala vzácná uzavře-
nost náměstí, musí se novostavba záložny 
řešiti s dvanáctimetrovým trojřadovým 
loubím, které by vyhovovalo frekvenci, 
zachránilo stavební místo záložny a archi-
tektonicky přispělo náměstí. Podobně dal 
by se řešit podélným loubím, při šestime-
trové ulici příchod k židovskému městu, 
příjezd k residenci, passáž domem vedle 
okres. hejtmanství a některá rozšíření ulic 
v židovském městě. Loubí není dnes již 
přežitá věc. Moderní Němci, kteří pokud 
se týká stavby měst jsou jen o krok za Ang-
ličany, užívají rádi loubí při komplikova-
ných řešeních starých čtvrtí, kde je docela 
na místě. - Poloha a šířka náměstí diktu-
je vesměs jednopatrové domy. Zvýší-li se 
všecko o patro, bude z náměstí obyčejná 
ulice s kostelem. Tato přistavba druhého 
patra na budově okresního soudu, byla 
by hrubým hříchem proti náměstí i pro-
ti radniční věži, která by tím ztratila svoji 
výšku a půvab.

Všecky nové budovy následkem 
nedostatku vztahů k celku, ničí ráz 
náměstí. Dům záložny chudobou své 
architektury, stejně jako dům Traplův 
nedostupnými výškami právě uprostřed 
náměstí, kde měly býti nejnižší domy pod-
léhající výškové převaze krajů (radnice, 
kostel), rozbíjí estetický dojem náměstí.

Palackého třída zarrondována. Při 
posledních domech u residence je nutné 
jen přízemní zastavění, aby se nezakryl 
pohled k hradu a radniční věži.

Třída Havlíčkova zůstane v první 

polovici točitou, v druhé přímou; v první 
jí čelí krásné kaštanové skupiny u hřbitova 
a v druhé má malý roztomilý cíl, bílá boží 
muka. Je to dobrý příklad, jak malými pro-
středky možno získat estetický cíl.

Sušilova třída v první polovici je 
příkladem neukázněného nevkusného 
zastavění. V střední poloze proti pivova-
ru bude ovšem třeba rozšíření. V polohách 
nad ním, kde jsou dnes staré sešlé domky 
a dvorce, jsou nejlepší stavební místa v 
městě. Je tudy projektována ulice, v které 
by lidé dobrého vkusu měli dost míst pro 
rodinné domy, orientované proti slun-
ci a hradu.

Starý typický dům stravovny uplatní 
se prodlouženou alejí z Červené zahrady. 
Vedle vznikne pěkné stavební místo se 
zahradou pro eventuellní předměstskou 
školu. Ve východní části Bělé respekto-
vány dle možnosti všecky staré idyllické 
situace. Ohled na větší centralisaci města 
žádal, aby tam nebyly projektovány žád-
né další ulice.

Zámek, parky a hospodářské a sprá-
vní budovy velkostatku tvoří dobře pro-

myšlený celek, který nutno respektovati 
ne s ohledem na to, že jest spjat fidei-
kommisem, ale proto, že zde jde o oprav-
du zdařilé objekty. Zámek svojí význač-
nou polohou i důstojnou skromností v 
stavbě, charakteristická residence, oba 
parky s vyhlídkami a pohledy (zámecký 
skleník raffinovaně postavený proti ose 
zámku, horizontální plošina horního par-
ku). Tak jako nutno respektovati tyto lep-
ší body minula, tak je potřeba všemi pro-
středky pracovati pro uvolnění panských 
polí, které zastavují přirozený vývoj měs-
ta. Je to především pole nad Bělou blízké 
náměstí, v polohách suchých, vzdušných 
a chráněných průběžné komunikace, v 
polohách s vyhlídkami k hradu, zámku 
a lesům, které přímo zvou k výstavbě 
zahradní kolonie.

II.
Židovské město. –

Tuto novou hypothesu a tento nový 
paradox kladu před vás: Židovské měs-
to je krásné.

Na minimální prostoře vytvořilo se tu 
úplné, ucelené město, přirozeně rozvětve-
né a dobře připojené k terrainu, kterého 
využito zde k řadě situačních effektů. Zde 
každá ulice je situačně uzavřeným světem, 
náměstím pro sebe. Tyto drobné rynečky 
mají ještě dosti domů původně a účelně 
řešených, drobných dokumentů kulturní 
historie. Některé situace s hluboko vzad 
posunutými frontami domů, mají čistě 
orientální charakter půdorysu. Náměs-
tí “U studně” i jiná zákoutí ukazují, jak 
dovedli kdy do krajních možností využit-
kovati každého místa. Sklepy a skladiště 
na náměstí “U studně” jsou nejen účelné 
co do využití terrainu, ale i esteticky při-
spívají svými terasami mnoha pohledům. 
Jak nenápadně je vytvořeno třeba náměs-
tíčko před synagogou a jak intimní polohu 

má prostranství u kašny! Je třeba si uvě-
domiti, že ne tam, kde se obyčejně a zlo-
myslně ukazují zajímavosti židovského 
města, to jest v špíně dvorků a nepříjemně 
romantických skupinách sešlých kůlen a 
bud, je originelnost tohoto města, ale že 
jeho půvab je právě v ulicích, v jejich polo-
hách, seskupení domů samých, které ma-
jí právní zajímavost zvláštního dělení, jež 
se projevuje na venek různým barvením 
jednotlivých částí domů.

Město má i minimální domečky, kte-
ré mají pro nedostatek místa společné 
vchody. Židovská obec má i vlastní láz-
ně, kdysi jistě živé, ale dnes prázdné ve 
staré, smutně krásné a opuštěné zahradě. 
Židovský hřbitov rozkošně připjatý k strá-
ni Obory, který tolik přispívá k celkovému 
obrazu města je vzácný prvek orientální-
ho půvabu. Víc jak detaily je u židovského 
města právě celek charakteristický a cen-
ný a zasluhuje zachování jako mimořádný 
dokument historie židovské i české.

Ale s praktické stránky nutno upus-
tit od jakékoli assanace této čtvrti. Dnes, 
kdy se staví drahé a nevkusné domky na 
zablácených periferiích, může být šetr-
ným a bydlit lacino a dobře uvnitř města. 
Židovské město je a bude celkem v polo-
hách mimo průběžnou dopravu. Stačí 
pouze s pietou a pochopením renovovati 
některé domy, zavésti řádný vodovod a 
kanalisaci, abychom uchovali pěkné živo-
ta schopné město.

III.
Oproti řadě zajímavých a cenných 

objektů z minula nepostavila přítomnost 
kromě několika škol nic většího a vůbec 
nic pozoruhodnějšího. A jsou to právě 
školy, které zabily panoráma města, Je 
to obecná škola, kryjící kostel, měšťan-
ská škola s úžasnou požární zdí zabíjející 
kostel i Komenského třídu, zdí, kterou ani 
budoucnost nikdy nezakryje, dívčí škola 
s neorganickou přístavbou druhého pat-

ra, gymnasium, kolos ověšený jehlany a 
koulemi, kolos na konci vypouklé ulice 
na titěrném náměstíčku, které nemůže 
ani situačně a teprv ne perspektivně 
pojmout budovu takového rozsahu. Jak 
docela jinak dovedl architekt sokolovny 
využít situačních možností, stejně jako 
dovedl báti šetrný a citlivý při volbě hmo-
ty, konstrukce a detailu. Sokolovna může 
vděčit své poloze vůči gymnasiu, které jí 
dává chudobou své architektury a hrana-
tostí celku možnost vítězit. Teprve soko-
lovna je prvním stavebním činem přítom-
nosti. Ze škol jedině dívčí vychovatelna je 
stavebně pozoruhodný ústav. Skromná a 
úměrná v stavbě, dýchající velikou zahra-
dou, stojí v poloze dobře volené vůči cel-
ku. Klášterní školu, tichý dům na Menn-
sdorffově kolišti, potkal stejný osud jako 
dívčí školu.

Nezdařeným pokusem o novou čtvrt 
města je okolí gymnasia. Už rozbloková-
ní je nepochopitelně nedomyšlené. Širo-
ké ulice a malé bloky s domky a domečky 
přízemními a jednopatrovými v těsném 
i volném zastavění, snůška detailů než 
jakýchkoli vzájemných vztahů..

Za takových okolností bylo ovšem 
těžko vyšetřiti uspokojivé připojení 
nových ulic. Na př. bloková situace pro-
stor za gymnasiem byla diktována celým 
okolím i situací parcel tak, že nepřipouš-
těla volnějšího řešení. Projektované tam 
náměstí dimensováno tak, aby mohlo 
pojmouti tři velké budovy veřejné. Z ter-
rainních ohledů bylo nutno posunouti je 
do nejnižších slabě nakloněných poloh. 
Předností tohoto místa jsou, že hlavní 
budova položená na severní stranu bude 
na povýšeném místě, že náměstí bude 
klidné a vhodné pro umístění pomníku a 
bude míti pěkné vyhlídky jižním směrem 
na skupinu objektů hrad, zámek, věže a 
sokolovnu. 

Před sokolskou zahradou zůstane 

Gymnasium, kolos ověšený jehlany a koulemi, kolos na konci vypouklé ulice na 
titěrném náměstíčku

Víc jak detaily je u židovského města právě celek charakteristický a cenný.
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Příklad domu pokaženého skoseným nárožím s výčepním vchodem je zdejší 
katolický dům.

Opuštěná Červená zahrada je svojí polo-
hou a rozlohou mimořádně vhodná pro 
sanatorium nebo lázně většího stylu.

menší blok, který by se dal užít za park 
s pavillonkem musea, knihovny a čítár-
ny. Na polích pod nemocnicí navrženo 
zahradní předměstí s dvěma parky. Ulice 
situovány zde tak, aby umožňovaly nejen 
kombinované výhledy směrem ulic, ale i 
vyhlídky z oken, které nutno považovati 
za stejně důležité. Nemá-li zde vzniknout 
parodie původních tendencí, bude ovšem 
nutno předem vážně a s vkusem vyřeši-
ti parcelaci a zastavění celého komplexu.

Pro továrny určeny bloky u dráhy 
jako přirozeně nejpříhodnější. Z estetic-
kých ohledů bude ovšem potřeba včas 
osázeti keře a aleje kol dráhy, by kryly 
špínu a nevkus továrních budov. Pro děl-
nickou čtvrt je nejvýhodnější trať Zahra-
dy, poněvadž je v privátním majetku a 
nové ulice, vzhledem k starým majetko-
vým hranicím umožňují nejvýhodnější 
parcelaci. Prostory kolem jatek rozděle-
ny na několik bloků. Po jednom uzlu ulic 
navrženo menší hřiště, při jiném dekora-
tivní ostrov. Se zřetelem na ucelený obraz 
města od trati lokální dráhy, tedy se sta-
noviska pro pohledy na město dnes nej-
důležitějšího a s ohledem na staré zahra-
dy bude nutno co nejvíce omeziti stavební 
ruch tímto směrem.

Potřeba parku bude dlouho kryta 
promenádami u hradu, které by zasluho-
valy větší péče. Velice by se získalo obno-
vením zapomenuté cesty starou historic-
kou alejí k hradu a otevřením horizontální 
panoramní stezky pod zámkem. Opuš-
těná Červená zahrada je svojí polohou a 
rozlohou mimořádně vhodná pro sana-
torium nebo lázně většího stylu. Bohužel 
kácí se tam řada staletých vrb, které měly 
svůj význam v zahradě celkem na stromy 

chudé. A to nekácí chudý, který má cha-
loupku a starý javor nad ní, ale velkosta-
tek, který má hory.

V městě vynikne několik větších i 
menších parků. Bylo by účelné osázeti 
včas stromovím ona místa příštích par-
ků, která dnes leží neužitečně jako meze 
a příkopy. Nemusí tam a v ulicích býti vž-
dy stereotypní agáty, ale i kaštany, javory, 
břízy a lípy. A lípy především. Vídeňská 
Ringstrasse má lipové aleje, v Berlíně mají 
třídu Unter den Linden a česká města se 
dekorují agáty.

Uvnitř bloku za dívčí školou je nej-
výhodnější místo pro hřiště veřejné a 
školní. Také hřbitov dá dosti plochy pro 
park. Skvostné kaštany před ním musejí 
ovšem zůstat, i ty, které padnou do ulice. 
Stejně i lípy u nádraží s dvěma svatými a 
neskromným nápisem. Území kolem trati 
mimo reservace pro dráhu nutno vysázeti 
širokým keřovým pásem a teprve za ním 
v dostatečné vzdálenosti může býti alej. 
Kmeny stromů příliš blízko k trati vysá-
zených působí na diváka ve vlaku stejně 
rušivě jako telegrafní sloupy.

Při příští silnici ke Lhotě bude žádat 
půda i terrain osázení topoly. K doplně-
ní krajinného obrazu bude třeba osázeti 
stráně kol židovského hřbitova břízami, 
které by harmonicky doplňovaly typický 
obraz šedých a bílých pomníků a desek 
židovského hřbitova.

Nová úprava ulic je nutná téměř 
všude.

V židovském městě daly by se něk-
teré terrainí korrekce řešit schodišti, v 
ostatním městě je vesměs potřeba řád-
ného dláždění a chodníku. Odporučo-
valo by se rigolový profil ulice nahraditi 
velkoměstským profilem, který je účel-
nější a estetičtější. Je dobře volit chodník 
co nejširší, poněvadž zde převládá pěší 
frekvence a takové řešení dodává ele-
gantní ráz ulici.

Velice uškodily rázu ulic sloupy 
elektrického vedení, které v židovském 
městě zkazily některé pohledy přes to, 
že tam bylo možné vedení po domech. V 
Havlíčkově třídě klidně osekána polovi-
na koruny stromu, ačkoli bylo možno se 
mu vyhnouti a zbytek ponechán osudu. 
Podobný příklad daleko ještě křiklavější 
stal se v Letovicích, kde majitel krásné 
topolové aleje přeřezal asi ve výši dvou 
metrů kmeny topolů a zbytky ze země 
čnící obepjal drátem a udělal tak plot. 
Okrašlovací spolek velice by posloužil 
všeobecnému vkusu, kdyby opatřil serii 
pohledů na město a to nejen dobrých ale 
i špatných příkladů a vystavil je v nádraž-
ních nebo i jiných veřejných místnostech. 
Teprve srovnáním krásného s ubohým 
vynikne dobré.

IV.
Tři hlavní direktivy vedle jiných určo-

valy způsob výstavby města: dopravní, 
hygienická a estetická. O první dvě posta-
ráno částečně intencemi stavebního řádu, 
třetí ponechána svému osudu. Nynější 
stavební řád omezuje volnost návrhu i 
tam, kde jsou již dávno jiné a pokroko-
vější názory - je to konečně stará chyba 
všeho zákonodárství, jíti v uctivé vzdále-
nosti za dobou.

Sympathická snaha stavěti rodin-
né domy místo činžovních, je ovšem na 
nebezpečné cestě vytvořiti oblasti ulic 
domečků stejně nudných, ne-li nudněj-
ších než ulice činžáků; stavební řád, který 
nepřipouští úzké ulice a uzavřené prosto-
ry a žádá skoro bezpodmínečně pravoúh-
lé vyústění ulic a zamezuje tím intimněj-
ší a rozmanitější řešení sítě uliční. Škody 
tím vzniklé ukazují neregulovaná nebo 
dle zastaralých stavebních řádů regulo-
vaná předměstí velkých měst. Blízký pří-
klad takového špatně stavěného města je 

Blansko. Naproti tomu v Letovicích, kde 
při novostavbách na náměstí zachována 
stará, charakteristická nároží, je vážné 
porozumění pro krásu a ráz města.

Je jisto, že i nejlepší myšlenka stane 
se parodií, není-li vážně chápána a prová-
děna. Dle daných zkušeností možno míti 
vážné obavy o další stavební vývoj města. 
Není tu ani tak vina malá kvalifikace sta-
vitelů a zednických mistrů, kterou je vinen 
stát, poněvadž nežádá vážnější kvalifika-
ci pro obor tak důležitý a mnohostranný 
jako je stavitelství, ale také naprostý nedo-
statek vkusu, vlastně přebytek nevkusu se 
strany obecenstva, které dle svých špat-
ných zálib žádá kachlíky na zdích, nejdi-
vočejší barvy a nemožné komolení střech. 
A tak i stavitelé s lepším vkusem jsou 
nuceni z živnostenských ohledů kompro-
mitovati svoje jistě lepší úmysly. Zvýší-li 
veřejnost požadavky, zlepší je jistě kvali-
tativně stavební produkce. Zde by měla 
právě samospráva uplatňovat stavebním 
řádem jí propůjčený vliv na stavební pro-
jekty i po stránce estetické. Stejně nutný 
je promyšlený stavební program celého 
města. Je třeba, aby bez újmy stavební svo-
body dán stavebnímu vývoji souvislý směr, 
aby nezůstaly po desetiletích prázdné 
ostrovy a poloostrovy, na kterých by pak 
následkem okolního zastavění se nepři-
rozeně zvýšily ceny stavebních míst. Jaké 
finanční škody a komunikační nevýhody 
pro obec má takové nesouvislé zastavění, 
je dostatečně jasno.

Vliv samosprávy na vnitřní i vněj-
ší výstavbu domu měl by se uplatňovat 
do detailu, aby vymizely některé hříchy 
znovu a vždycky se zálibou opakované. 
Je to na př. neestetický zvyk stavěti sko-
sené nárožní domy s krámy, které půso-
bí pak špatným dojmem. Příklad domu 
pokaženého skoseným nárožím s výčep-
ním vchodem je zdejší katolický dům, 
budova jinak jako spolkový dům dobře 
řešená. Úplně nelogické a směšné jsou 
kvádrové sokly u přízemních domečků, 
sokly, které jsou přípustné a případné jen 
u velkých nebo monumentálních staveb. 
Příznakem malého vkusu a velké poho-
dlnosti je antipathie proti zahrádkám 
před domy. Je těžko prosaditi i čtyř- až 
pětimetrové zahrádky, ačkoli minimální 
a nejvhodnější šířka zahrádky je 7 met-
rů při přízemním domku s vysokou stře-
chou. Nekritická záliba ve všem novém 
přivodila úžasné rozšíření cementových 
a lepenkových střech, které svojí barvou 
jsou příliš nepřiměřené rázu české kraji-
ny. A pokrývačské parády na střechách 
dobíjejí domky docela.

Je třeba, aby správy měst zvýšily své 
požadavky a aby stavitelé cítili větší zod-
povědnost nejen vůči detailu, ale i vůči 
celku. Je třeba větší úměrnosti, většího 
respektu k nejvyššímu zákonu stavby 

měst: harmonii a účelnosti. Je třeba šir-
ší a vážnější pochopení veřejnosti pro 
otázku bytovou. Je třeba zvýšit požadav-
ky a vkus.

O běžném zařízení většiny dnešních 
bytů dala by se psáti dlouhá ironická paro-
die, která by byla pravdou. Okrašlovací 
spolky mají tím nové pole práce; prospěje 
to jistě vážnosti jejich tendencí, rozšíří-li 
svoje zájmy na otázku bydlení a ochrany 
památek. A bylo by jistě účelnější, kdyby 
se rozhodily mezi lid illustrované letáky o 
bytové a stavební kultuře místo často bez-
účelného a neestetického otabulkování a 
opravování krás přírodních.

Věnuje-li se aspoň polovice marné 
politické práce opravdu hospodářskému 
úsilí, zvýší-li se všeobecná kulturní úro-
veň, přijde pak jistě doba opravdového 
výběru života a ne na konci našich snů, 
ale uprostřed našeho života bude stát ve 
veliké zahradě malá villa.

V.
A ještě několik slov o novém městě, 
jeho nových lidech a novém životě.

V hradbách starých měst žilo se tiše, 
uzavřeně a klidně, tak klidně jak se rozví-
jela stará města. Řada rodin a rodů rost-
la zvolna a spokojeně vedle sebe po celá 
staletí věrna svému domu a řemeslu. Starý 
měšťan, tento tisíckrát ironisovaný měšťá-
ček, měl přes všecky své drobné hříšky 
jednu vzácnou vlastnost - byl poctivý. A 
takový byl i jeho dům.

Starý městský dům byl organickou 
jednotkou, která rostla a se měnila dle 
potřeb a vkusu majitele na svém více méně 
omezeném místě. A jako dům byl úplně 
svůj a vyjadřoval bohatství a hrdost svého 
pána, tak i město jako celek mělo svůj od 
každého druhého města značně odlišný 
charakter půdorysu a rozčlenění, vyply-
nulý úplně ze způsobu života v městě.

Tento klidný běh v stavbě měst a mír 
v jejich životě vzrušen byl v druhé polo-
vici minulého století, příbojem spous-
ty i technických pokroků a uvolněním 
názorů i zákonů, které mělo za následek 
rychlý oběh života a vzrůst možností a 
požadavků.

V tomto období vyrostly u velkých 
měst kruhy předměstí úplně stejných a 
stejně nudných. Malá města rozšiřovala se 
tou dobou hvězdicovitě kolem silnic, kde 
rostly nepřetržité řady domů. Neestetické 
spousty a komunikační nevýhody, které 
tím vznikly, hodily se klidně za vinu sta-
rým inženýrům, často nejopravdovějším 
dělníkům pokroku, přes to že tito neměli 
žádný nebo je více méně nadiktovaný vliv 
na vývoj města, poněvadž právo dirigova-
ti proud stavby města nechávaly si obce 
samy a práce dávaly podnikatelům bez 
kvalifikace, intelligence a vkusu.

Teprve pozdě, když už se těžko co 
dalo měnit, uznala se nutnost kázně a 

Teprve sokolovna je prvním stavebním činem přítomnosti.
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ukázněnosti v stavbě měst. Zápasem ideí 
a vývojem názorů došlo se k ideálu měst v 
zahradách a dojde k realisaci měst v lesích. 
Angličané a Němci mohli pomocí kapitá-
lu stavěti téměř obratem ruky nová, včera 
sněná a dnes již živá města. V Rakousku, 
kde jen zvolna se jde od myšlenky k činu, 
máme jeden pozoruhodný krok, který je 
však dílem jednotlivce. Je to dělnická a 
úřednická kolonie barona Arthura Krup-
pa při jeho továrnách v Börndorfu v Dol. 
Rakousích. V krajině mimo tovární kom-
plex na návrší, ke kterému dlouho do jara 
shlíží bílý a sněžný Schneeberg, vystavě-
no dle plánů vynikajícího odborníka prof. 
ing. F. Zajíčka v Mödlingu nové město v 
sadech s ulicemi raffinovaně vedenými 
tak jak žádal terrain a diktoval estetický 
a komunikační zájem celku. 

U nás, kde není tradic a projekty se 
dávají navrhovat laciným a neschopným 
dilettantům a kde odborníkům nedává se 
příležitost k nové tvorbě, jsou výsledky dle 
těchto okolností. Města z ohledů finanč-
ních využívají možnosti navrhnout regu-
laci do starých katastrálních map, nebo 
až pozdě rozhodují se pro nové přesné 
zaměření, a skoro nikdy nevypisují sou-
těž ideovou na úpravu a výstavbu města, 
ale obyčejně jen podnikatelský konkurs 
na nejlacinější offertu.
---------------------------

Nové město bude bližší přírodě, než 
kamenné město středověku a kasární 
předměstí posledních let. Bude mít více 
světla a více vzduchu i zeleně, ale nebude 
již mít kouzlo nahodilé a zvláštní situač-
ní krásy starých měst. Bude spíše tech-

nickým a stavebním produktem velkého 
stylu, který bude přesný a vypočítaný, 
ale chladný. Nové město bude výslednicí 
složité práce, na které se stejnou láskou 
musí míti účast správy obcí a interessen-
ti stejně jako stavitelé, inženýři, právníci 
a lékaři. A nezůstanou illusemi tyto před-

poklady při dobré práci a vůli. Výsled-
ky anglických reformních snah v otázce 
bytové za pouhá dvě desetiletí vyplňují 
až neočekávaně všechny výpočty. Sta-
tistické závěry dávají netušené resultáty, 
jevící se rapidním již za jedno desetiletí 
pozorovatelnému klesnutí úmrtnosti, ve 
vzrůstu produkčních schopností jednot-
livce i celku, ve vzrůstu sil a možností i v 
zlepšení po stránce hospodářské. – Je to 
první velký a šťastný krok k ideálu příštího 
města. Nové město v sadech nebude jak by 
se dle výstavby plánem diktované zdálo 
schematické, ale bude především a zase 
logickou výslednicí poměrů po stránce 
stavební a komunikační, tak i po stránce 
hygienické a estetické.

Bude nutno vyhýbati se schematič-
nosti v stavbě domů, aby se tím zdržel 
růst uniformity již dnes tolik citelné. Je 
nutno klásti přísnější měřítko i na zaří-
zení bytů. Sympathický zájem architek-
tů o umělecké řešení interiérů měl by se 
prakticky podporovati se strany veřejnos-
ti. Dnes bohužel vládne ve volbě interié-
ru šablonovitý nebo lžimoderní nábytek 
splátkový. Stejně i zahrady, které mají být 
organickým článkem domu a bytu, žáda-
jí architektonickou úpravu. Dnes ale v 
zahradách vládne pernikářský vkus v 
detailu a v sadech pohodlná záliba v ang-
lické úpravě s nelogickým doplňováním 
terrainu umělými skalami a prameny; 
naproti tomu není porozumění pro při-
rozenou krásu stromu, který se nechápe 
jako organická jednotka přírody a symbol 
života, ale jen se stanoviska užitkového.

Módní péče o ovocné stromoví zavá-
dí často tak, že kácejí se staré, zdravé a 
krásné stromy a aleje a nahrazují se saze-
nicemi ovocných stromů, přes to, že je 
vždycky dosti prázdných prostor, na kte-
rých by se ovocné stromy pěstovati moh-
ly. (Registruji: Jsou Kladky u Jevíčka, poe-

tická ves s množstvím starých skvostných 
kaštanů a lip, které se mají obětovat pro 
novou silnici často ne proto, že by vadily 
komunikaci - ta je tam přece již dnes -, ale 
pouze proto, aby se získala zákonitá šířka 
silnice a příkopu.)

K tepnám městského života patří i 
promenády a stezky ve městě a k městu 
připojené. Moderní snahy zavádět leso-
vé nebo sadové pásy jsou tak u malých, 
tak u velkých měst těžko proveditelné a 
tak zbývá většinou jen úprava a zakládá-
ní alejí a cest pro procházky. Právě čas-
té staré opuštěné stezky kol měst jsou 
nejvhodnější pro zakládání nových ale-
jí. Je zájem okrašlovacích a turistických 
spolků zakládati a udržovati co největší 
počet cest a stezek kolem města, které 
by rychle odváděly do přírody. mimo-
řádný význam a kouzlo mají horizontál-
ní panoramní nebo okružní promenády, 
které by se měly dle možnosti u každého 
města zakládati.

Moderní způsob života vrací hře 
a sportu jejich práva vůči němu. Nová 
města musí míti dostatek velkých hřišť a 
to nejen pískových, ale i trávníkových. Po 
zdvořilé éře záhonků a očíslovaných seda-
del přichází čas volnějšího života v příro-
dě: moderní lidé vkusu odcházejí z měst, 
aby se aspoň přes léto usadili v údolích 
nebo v horách mezi lesy, a člověk cítí zase, 
že je dítětem přírody a synem země. 

Nové město musí mít i nové lidi:
Budou silni, zdraví, přesní a raffi-

novaní v práci, svoji ve způsobu života a 
poctiví v jednání.

Musí to býti lidé síly, odvahy, práce a 
charakteru. A jejich život bude jednodu-
chý a bohatý ...

Cítíme dobře, jak veliké časové dálky 
bude třeba k dosažení a vyplnění ideálu 
moderního města a chápeme, že tak mno-
hé zůstane ještě dlouho cílem, ale věříme 
v jedno nepochybné jisté:

Stoupáme.
VI.

Boskovice příští. – 
Uvážíme-li, že mezi Jihlavou, Olo-

moucí a Brnem jsou Boskovice největším 
městem a to právě uprostřed a uvážíme-
li, jak velký territoriální prostor je mezi 
těmi třemi body, přicházíme zdánlivě 
k závěru, že Boskovice mají naději na 
rychlý vzrůst.

Skutečnost je však jiná. Město je pře-
vahou hospodářské, nemá průmysl a leží v 
chudém kraji mimo hlavní dopravní trať; 
to jsou hlavní příčiny malého vzrůstu a 
významu města. Město převážně rolnic-
ké ztrácí dnes na významu a síle. Průmy-
sl není, aspoň ne takový, aby měnil ráz a 

důležitost města. Není ani obchod, který 
je dnes ještě ozvěnou starých cechovních 
časů s živými trhy, ale není moderním 
obchodem velikých obratů a cílů. Něko-
lik jednotlivců nezdvihne ovšem celko-
vou úroveň.

A sotva kdy bude zde průmysl a 
obchod velikého stylu. Průmyslu schá-
zí dary země a výhodnější poloha v síti 
železniční, kterou trpí i obchod. Naproti 
tomu historický význam města a krajinná 
krása a bohatství okolí, jeho jistá odděle-
nost a klid jeho života ukazují, že raison 
d’etre budoucnosti Boskovic je vývoj k 
letnímu městu.

Je třeba ukázati co je krásného a cen-
ného v městě a v okolí a propagovati náv-
štěvu. Židé, kteří mají mimořádný vkus 
pokud se týče letních pobytů rádi se sem 
vracejí každým létem. Proč nemohl by se 
sem vraceti český velkoměšťák z Prahy, 
Brna nebo Vídně?

Obrazová propagace návštěvy vyko-
nala by lacinými prostředky velice mno-
ho. Město ba získalo neobyčejně, kdyby 
některý český krajinář zachytil zde řa-
du obrazů města a kraje a dobré repro-
dukce se pak rozhodily po království a 
markrabství.

Rozšířením kommunikační sítě o 
automobilové spojení Boskovice–Sloup–
Blansko stanou se Boskovice východištěm 
k Macoše a jeskyním stejně jako Blansko. 
Budou míti proti tomuto výhody starého, 
klidného města.

Byla by ovšem nutna větší péče o 
město po stránce úpravy, větší podnika-
vost v stavění, aby se odpomohlo zbyteč-
nému nedostatku bytů, vystavení oprav-
dových hotelů a lázní, aspoň vanových, 
(je smutný fakt, že v městě nejsou vlast-
ně žádné skutečné lázně), zřízení sadu, 
eventuellně otevření některého zámec-
kého parku.

Opuštěný hrad potřebuje restauro-
vání a stabilisování některých částí, kte-
ré hrozí sesutím. Korrekce musily by se 
ovšem omeziti na minimum, aby se hrad 
zachoval v nynější podobě, která má řa-
du krásných pohledů profilových. Tyto 
opravy stejně jako pokračování ve vyko-
pávkách na hradním dvoře jsou spíše věcí 
hrdosti kavalíra nežli starostí veřejnosti.

Město má některé rarity, na které tře-
ba často upozornit; je to na příklad vzác-
ná sbírka vykopávek v museu. Má i řadu 
historických objektů, které by zasluho-
valy nového ocenění v monografii města, 
která bude nezbytnou pro zvýšení zájmu 
o město.

-----------
Jdou časy a malá města rostou; rostou 

zvolna a jistě.

Ze škol jedině dívčí vychovatelna je stavebně pozoruhodný ústav. Skromná a 
úměrná v stavbě, dýchající velikou zahradou.


