
Historick˘ unikát / i*

roãník III       ãíslo 5       ãerven 2014 www.listyregionu.cz

4

LÖW-BEEROVY VILY
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe i venkov má své „unikáty”, které by mûl ukázat svûtu

Ve Svitávce nikdy nestál skuteãn˘
historick˘ zámek. Pfiesto se v nûkter˘ch
pramenech o zámecké stavbû nebo spí‰e
o dvou zámeck˘ch stavbách v této obci
hovofií. Autofii mají v tomto pfiípadû na
mysli dvû vedle sebe stojící Löw-
Beerovy vily, tedy tzv. Velkou a Malou
vilu. Obû vily byly postaveny na poãát-
ku 20. století. 

Samotná stavba Velké vily má skuteã-
nû zámeck˘ charakter, a to v duchu sece-
se, ov‰em s barokními a klasicistními
prvky. JiÏ pfii vstupu do budovy upoutá
pozornost noblesní mramorové schodi‰tû,
které ústí do obrovské haly. Zde je nád-
herné reprezentativní schodi‰tû vedoucí
do prvního patra budovy. Stûny v této 
hale byly potaÏeny zelen˘m, stfiíbrem
protkávan˘m brokátem. V hale se topilo
v krbu, stával zde i kuleãník, ‰achov˘ sto-
lek, zelená koÏená kfiesla a brokátem 
potaÏená lavice. 

Kromû klasick˘ch pokojÛ zde byla
i knihovna s mnoha tisíci svazky. 

Tyto vily vlastnila Ïidovská rodina Löw-
Beerova, která pocházela z Boskovic.
Jejich firma Moses Löw-Beer, zab˘vající
se zpracováním vlny a soukenictvím, pro-

fiada dûlnick˘ch i úfiednick˘ch domÛ
a byla zfiízena matefiská ‰kola pro dûti
zamûstnancÛ a podporovali obecné ‰ko-
ly. Stravování pro dûti bylo zdarma, 
tradiãní byla podpora chud˘ch rodin
o vánocích, rÛzné o‰acovací a stravova-
cí akce a zfiízeny byly obchody pro 
zamûstnance. Rodina vydávala velké
ãástky na podporu rÛzn˘ch spolkÛ.

VÛãi lidem ze svého okolí v‰ak byli
Löw-Beerovi spí‰e uzavfiení. V rodinû pa-
novalo v˘razné patriarchální uspofiádání,
kdy otec rodiny byl dominantní autoritou
a syn mûl v˘raznûj‰í postavení neÏ dcera.
V̆ chova dûtí byla svûfiována vychovatel-
kám, které se tak stávaly souãástí rodiny.
V̆ chova probíhala ve vícejazyãném pro-
stfiedí. Synové byli od raného mládí pfii-
pravováni na pfievzetí rodinné firmy.
Rodina si pfiipomínala Ïidovské svátky,
ale souãasnû napfiíklad o Vánocích byl
v domû vÏdy ozdoben˘ stromeãek. 

Více na: www.low-beerovy-vily.cz
nebo na fcb - „Löw-Beerovy vily”.

Miroslava Holasová, 
manaÏerka projektu „Löw-Beerovy vily"

Jaroslav Zoubek, místostarosta mûstyse Svitávka
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sperovala, a tak se rodina pfiestûhovala
z Boskovic do Svitávky. Postupnû vznika-
ly nové závody této firmy. Dal‰í generace
Löw-BeerÛ získaly v˘znamné podíly ve
firmách zab˘vající se v˘robou cementu
a vybudovaly cukrovar, kter˘ patfiil mezi
nejvût‰í podniky svého druhu v Evropû.
Mûly i dal‰í firmy rÛzného v˘robního za-

mûfiení, a to v nûkolika zemích Evropy.
Sídlo firmy, která se stala jednou z nejvût-
‰ích v rámci tehdej‰ího Rakouska-Uherska
a pozdûji âeskoslovenska, bylo ve Svitávce. 

Rodina mûla vÏdy na mysli prosperitu
svého podniku, ale stejn˘ dÛraz byl kla-
den i na urãit˘ sociální standard zamûst-
nancÛ. Byla postupnû vybudována celá

Noblesní mramorové schodi‰tû ve Velké vile.
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