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âil˘ ruch, kter˘ jiÏ od dávn˘ch dob Mûstys Svitávka, leÏící nedaleko mûsta Boskovic, zaÏíval, byl zpÛ-
soben jeho v˘hodnou polohou. Jako souãást v˘znaãné obchodní cesty, jeÏ kopírovala tok fieky Svitavy, se
tak mohl py‰nit rÛzn˘mi privilegii. A nejen díky tomu proto dnes mÛÏeme poznávat zajímavosti z jeho his-
torie. Pojìme se tedy ve struãnosti podívat na dÛleÏité dûjinné momenty této obce.  

Archeologické v˘zkumy a nálezy nám
dokládají, Ïe oblast kolem Svitávky byla
osídlena jiÏ v dobách pravûk˘ch. Díky
své strategické poloze pak osada
Svitávka patfiila od dob raného stfiedovû-
ku k v˘znamn˘m hospodáfisk˘m místÛm

ãeského státu, neboÈ se nacházela na dÛ-
leÏité obchodní stezce táhnoucí se podél
toku fieky Svitavy. Její trasa byla lemo-
vána obchodními stanicemi a místy, kde
byly od kupcÛ vybírány poplatky, tzv.
m˘to. Jako m˘tnice byl tak na poãátku

12. století zbudován také opevnûn˘ hrad
zvan˘ Hradisko, kter˘ se tyãil na vrchol-
ku nad samotnou obcí.

Poloha Svitávky, ale zejména ãinnost
spjatá s vybíráním financí lákala pfiede-
v‰ím církevní instituce, které se snaÏily 
obec získat pod svoji moc. Koncem 12.
století tak byla ãesk˘m králem
Vladislavem II. vydána listina, podle níÏ
byla Svitávka spolu s majetkem a okolními
osadami Míchovem a ZboÀkem darována
premonstrátskému klá‰teru Hradisko
u Olomouce. Od roku 1201 byla Svitávka
pfiiãlenûna k panství ‰ebetovskému, které
taktéÏ ke klá‰teru náleÏelo. 

Na poãátku 13. století, za panování ães-
kého krále Václava I., byla Svitávka pov˘-
‰ena na svobodné mûsteãko. Obec také
získala svolení pofiádat dvakrát do roka
jarmark, postavit si vlastní pivovar a obãa-
né mûli právo provozovat ‰enk, kde mohli
uvafiené pivo prodávat. Za vlády krále
Václava II. pak bylo vybudováno opevnû-
ní, které mûlo obec a její obyvatele chránit
pfied nájezdy nepfiátel. Ov‰em v této dobû,
koncem 13. století, také obchodní v˘znam
Svitávky mírnû upadal. V okolních pan-
stvích zaãala moravská ‰lechta budovat
v˘znamnûj‰í sídla, a tak nakonec hrad
Hradisko, slouÏící jako místo pro vybírání
m˘ta, zanikl. 

Obnoven byl bûhem husitsk˘ch vá-
lek, kdy na stejném místû husité posta-

vili men‰í hrádek, kter˘ ov‰em neslou-
Ïil jako místo sídelní, n˘brÏ byl zbu-
dován pro vojenské úãely. V polovinû
15. století byl ale nadobro opu‰tûn.
V této dobû byla také Svitávka odebrá-
na premonstrátÛm a nov˘m majitelem
se stal Vanûk âernohorsk˘ z Boskovic
ml., jenÏ obec pfiipojil ke svému pan-
ství. V˘‰e zmínûná privilegia Svitávce
potvrdil v listinû z roku 1583 také cí-
safi Rudolf II. Souãasnû bylo obyvate-
lÛm Svitávky dovoleno pouÏívat peãeÈ
a mûstys získal také svÛj znak s vyob-
razením sv. ·tûpána, jenÏ je pouÏíván
dodnes.

K dûjinám Svitávky také neodmyslitel-
nû patfií textilní prÛmysl, kter˘ je spojován
pfiedev‰ím se jménem Ïidovské rodiny
Löw-Beerov˘ch. Ta zde zakoupila dolní
ml˘n, z nûhoÏ se v prÛbûhu 19. století stal
tovární areál na v˘robu textilních látek
a zpracování vlny. Na poãátku století ná-
sledujícího pak nechala rodina Löw-
Beerov˘ch ve Svitávce postavit dvû vily,
tzv. Velkou a Malou vilu, které se fiadí
k v˘znamn˘m památkám svého druhu
a jsou zapsány na seznamu kulturních pa-
mátek âeské republiky. 
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