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JiÏ v dávné dobû si lidé v místû,
kde se nyní nachází letovick˘ zá-
mek, zaloÏili osadu. Náãelník této
osady postupnû roz‰ifioval svou
moc a nab˘val majetek, aÏ se stalo,
Ïe tvrz Letovice ovládala celé teh-
dej‰í okolí. Existují dvû moÏnosti,
podle ãeho je jméno Letovice odvo-
zeno. První, více pravdûpodobnûj‰í
je verze, Ïe mûsto Letovice je po-
jmenováno podle náãelníka Leta,
jenÏ údajnû se svou ãeledí Letovice
zaloÏil. Druhá verze tvrdí, Ïe
Letovice dostaly své jméno podle
mírnûj‰ího poãasí, které zde údajnû
panovalo. Tedy, Ïe je zde léto del‰í
– je ho více.

Z pradávn˘ch dob osídlení
Letovic nám písemné zmínky chybí.
V nejstar‰ích zachovan˘ch listinách
nalezneme jako pÛvodní drÏitele le-
tovického panství rod pánÛ
z Letovic. Jako první majitel dfievû-
né tvrze je roku 1203 uvádûn Bofiita
z Letovic. Za panování pánÛ
z Letovic do‰lo k pfiestavbû tvrze na
kamenn˘ hrad, kter˘ byl spolu
s mûsteãkem v dobû husitsk˘ch vá-
lek dobyt husitsk˘mi vojsky.

Posledním muÏsk˘m potomkem
pánÛ z Letovic byl Hynek, kter˘ 
po sobû zanechal dvû dcery
Machnu a Eli‰ku. Svatbou Machny
a Markvarta z Lomnice pfie‰la jed-
na polovina letovického panství na
starobyl˘ rod pánÛ z Lomnice.
Druhá dcera Eli‰ka prodala roku

1446 svÛj díl pánÛm z Boskovic.
Tak se stalo, Ïe hrad spolu s dvo-
rem, mûsteãkem a pfiilehl˘mi vesni-
cemi i lesy byl rozdûlen mezi dva
vlivné moravské rody, mezi nimiÏ
velmi ãasto docházelo k rozepfiím. 

V roce 1499 pfiipadla polovina le-
tovického majetku na Ladislava
z Boskovic. Jak uÏ bylo dfiíve fieãe-
no, patfiil tento muÏ mezi nejvzdûla-
nûj‰í a nejmocnûj‰í muÏe tehdej‰í
spoleãnosti. Dafiilo se mu panství
hojnû roz‰ifiovat a v roce 1505 od
lomnick˘ch koupil druhou polovinu
hradu a mûsteãka Letovic. Tím do‰lo
ke slouãení letovického panství v je-
den celek. Ladislav z Boskovic byl
velmi ‰tûdr˘m pánem a podporoval
stavitelské umûní. Za jeho panování
pravdûpodobnû do‰lo i k pfiestavbû
letovického hradu, jehoÏ pÛdorys
odpovídá dne‰ní podobû zámku.

Zajímavostí je, Ïe na zámku
v Letovicích byl pofiízen jedin˘ do-
chovan˘ opis ãeského pfiekladu ce-
stopisu Milion, jehoÏ autorem je
slavn˘ stfiedovûk˘ cestovatel Marco
Polo. Tento pfieklad je uloÏen v mu-
zejní knihovnû v Praze a pocházel
zfiejmû z Ladislavovy knihovny, coÏ
nám dokládá jeho kladn˘ vztah ke
kultufie a umûní. 

Po smrti Ladislavovû pfievzal pan-
ství jeho syn Kry‰tof z Boskovic,
kter˘ Letovice roku 1544 prodal
hrabûcí rodinû z Hardeku. Za jejich
pÛsobení zde do‰lo k pozitivnímu
rozvoji v oblasti náboÏenské, ‰kol-
ské i dobroãinné. Od roku 1613 do
osudu panství v˘znamnû zasáhl ‰le-
chtick˘ rod pánÛ z Thurnu, kter˘
s Letovicemi proÏil tûÏké období tfii-
cetileté války. Od poloviny 17. sto-
letí se pak v Letovicích bûhem krát-
kého ãasu vystfiídalo nûkolik drÏite-
lÛ. Teprve v roce 1724 se do Letovic
dostává rod pánÛ z Blümengen, za
jejichÏ vlády byla zapoãata stavba
klá‰tera a nemocnice fiádu milosrd-
n˘ch bratfií. Po 96 letech, v roce
1820, byl tento rod vystfiídán rodem
pánÛ z Kálnoky, jenÏ pÛsobil
v Letovicích aÏ do konce druhé svû-
tové války.
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Erb ‰lechtického rodu
pánÛ z Letovic.

Malebné mûsto v údolí
fieky Svitavy
V severním cípu blanenského okresu

se rozprostírá mûsto, jemuÏ dominují
zámek a barokní kostel s klá‰terem mi-
losrdn˘ch bratfií. Od nepamûti pfiedsta-
vovalo toto mûsto skrze obchodní cestu
hlavní spojnici mezi Moravou a âecha-
mi. I dnes spojuje Brno a Prahu, neboÈ
tudy vede dÛleÏitá Ïelezniãní traÈ. Ano,
fieã je o mûstû Letovice. 


