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Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Ve stfiedovûku se fiemeslníci sdruÏovali
podle sv˘ch oborÛ v cechy. Vedle mistrov-
sk˘ch cechÛ zde byla i tovary‰ská bratrstva,
jejichÏ ãlenové se organizovali hlavnû proto,
aby mohli ãelit sv˘m zamûstnavatelÛm.
Vrchnost podporovala Ïivnosti, kter˘m udû-
lovala ãetné v˘sady. Aby byl pfii letovick˘ch
trzích zachován pofiádek, mûly cechy povin-
nost platit jednoho Ïoldnéfie na pomoc právu
rychtáfiskému. Na cechy a jejich ãleny dohlí-
Ïeli obecní kon‰elé. V roce 1543 povolil pan
Kri‰tof z Boskovic cech krejãovsk˘, roku
1546 je zmínka o fiemesle blanafiském (ko-
Ïe‰nickém), z roku 1574 se dochoval na 
jiÏní zdi kostela sv. Prokopa znak cechu fiez-
nického. V roce 1584 poÏádali letoviãtí krej-
ãí, ktefií chtûli zdokonalit své fiemeslo, 
brnûnské krejãí o opis jejich cechovních ar-
tikulí (pravidla a pfiedpisy, které upravovaly
organizaci cechÛ) a ti této Ïádosti vyhovûli.
V roce 1617 Jindfiich Václav Thurn potvrdil
cech zámeãníkÛ, koláfiÛ, kováfiÛ a bednáfiÛ.
Letoviãtí fiemeslníci v roce 1643 za purk-
mistra Jana Le‰ky Ïádali úlevu od placení
jednoho Ïoldnéfie pfii jarmarcích, protoÏe je
tato povinnost finanãnû zatûÏovala. Jejich
Ïádosti bylo vyhovûno jen zãásti, od poplat-
ku byli osvobozeni jen ãásteãnû. V roce
1630 – 1666 v‰ichni letoviãtí fiemeslníci mû-

li pfii robotách jisté úlevy. Aby mohli fiemes-
lo lépe provozovat, robotovali pouze devût
dní v roce – tfii dny o senoseãích, tfii dny

o Ïních a tfii dny pfii sklizni jeãmene a ovsa.
Za tyto v˘hody musel kaÏd˘ fiemeslník za-
platit tfii zlaté do panské pokladny. Jako 
ostatní poddaní museli i fiemeslníci odebírat
z letovického zámku kyselé zelí, omastek
a s˘r za danou cenu. V roce 1702 se pekafi-
skému cechu pfii poÏáru ztratily cechovní ar-
tikule, které jim obnovil Karel Ludvík
z Rogendorfu v roce 1715. V roce 1720 mû-
ly Letovice Ïidovského knihafie, za primáto-
ra Václava Mládka v roce 1734 vznikl cech
punãocháfisk˘, v roce 1743 schválil Jindfiich
Kajetán Blımegen letovick˘m a okolním
mistrÛm provaznick˘m zfiídit si vlastní pro-
vaznick˘ cech. Majitel panství Jindfiich
Kajetán Blımegen v roce 1744 vydal nafiízení,
v jakém pofiadí pfii slavnostních náboÏensk˘ch
procesích pÛjdou pfiíslu‰níci jednotliv˘ch ce-
chÛ: první punãocháfii a v dal‰ím v pofiadí
tkalci, pekafii, zámeãníci, kováfii, koláfii, bed-
náfii, ‰evci, fiezníci, soukeníci, krejãí, provaz-
níci a poslední mlynáfii, ktefií ‰li pfii
Nejsvûtûj‰í svátosti. Procesí patfiila mezi nej-
dÛleÏitûj‰í mûstské slavnosti. Z této doby se
zachovaly cechovní lampy, které se v prÛvo-
dech nosily a které jsou vystaveny v kostele
sv. Prokopa dodnes. V roce 1754 byla
v Jindfiichovû zaloÏena továrna na plátno

a kartoun na místû, kde dfiíve b˘vala panská
ledkárna (dne‰ní Tylex). Prvním majitelem
továrny byl Zachariá‰ Sauermann z âech od
sask˘ch hranic. V Letovicích v roce 1771 by-
lo 10 cechÛ se 126 mistry. Nejpoãetnûj‰í byl
cech soukenick˘ se 34 mistry, cech punão-
cháfisk˘ s 19 mistry, spoleãn˘ cech koláfisk˘,
kováfisk˘, zámeãnick˘ a bednáfisk˘ se 14
mistry, krejãovsk˘ s 11 mistry, fieznick˘ s 10
mistry, tkalcovsk˘ s 10 mistry, obuvnick˘ se
7 mistry a pekafisk˘ cech s 6 mistry. V mly-
náfiském cechu bylo 6 mistrÛ -  Jan Jaro‰
(ml˘n podkostelní), Mikulá‰ Cernotsk˘
(ml˘n hladíkovsk˘), Franti‰ek Entner (ml˘n
lazinovsk˘), Jakub Le‰ák (ml˘n skrchovsk˘),
Dominik Jaro‰ (ml˘n zbonûck˘), Jan Kubita
(ml˘n obecní). Provaznick˘ cech mûl 5 mist-
rÛ. Mimo cechy byli barvífi Dominik Vesel˘,
mydláfi Leopold Hönig, postfiihaã (provádûl
celkovou úpravu sukna) Karel Knobloch
a zámeãník Franti‰ek Matou‰ek. 

Na sklonku XVIII. století za císafie Josefa
II. bylo vyváÏeno ve velkém mnoÏství sukno,
plátno hrubé, jemné a dal‰í tkaniny.
Nejjemnûj‰í plátno vyrábûla janovická továrna
hrabûte Harracha a letovická hrabûte
Blımegena (Dvofiák, Rudolf: Dûjiny Moravy).
Z tehdej‰ích listinn˘ch dokumentÛ se dovídá-
me, Ïe fiemeslníci a mû‰Èané pouÏívali ve 
velké mífie peãetítek se znakem fiemesla, zaãá-
teãními písmeny sv˘ch jmen a fantastick˘mi
v˘zdobami. V roce 1817 byla zfiízena v brnûn-
ské ulici ãíslo 5 knihtiskárna Jana Forganta. 

Dne 25. prosince 1842 se konala poslední
schÛze soukenick˘ch tovary‰Û v hospodû
U zlat˘ho jelena u pantáty Fridricha ·piky.
V roce 1859 byly cechy úfiednû zru‰eny a pfie-
mûnûny ve spoleãenstva. Pfiesto se je‰tû dlou-
hou dobu aÏ do konce 19. století v Letovicích
zachovávaly cechovní zvyklosti, kdy fiemesl-
níci chodili ve starodávn˘ch ãern˘ch plá‰tích
na pohfiby zemfiel˘ch ÏivnostníkÛ a kdy „mat-
ka pokladnice” (cechovní truhlice, do které se
ukládaly listiny a finance) ãtyfi cechÛ byla
s náleÏitou pietou uschována (dost moÏná, Ïe
se uchovala aÏ do dne‰ní doby). 

Málokteré mûsto velikosti Letovic se mÛ-
Ïe pochlubit tak bohatou historií fiemesel
a odborného Ïivnostenského ‰kolství jak
Letovice.

Z poznámek historika a prvního fieditele
Masarykovy ‰koly práce v Letovicích Emanuela

Janou‰ka napsal Karel Synek. 
Foto: Bohumil Kocina

Z historie letovick˘ch fiemesel a Ïivností

Cechovní lampy. 

JiÏ ve stfiedovûku mûli letoviãtí fiemeslníci dobrou povûst. Letoviãtí soukeníci uÏ v XV. století vyjíÏdûli po obchodních
cestách vedoucích pfies Letovice (jedna vedla z Brna na sever k Litomy‰li a druhá, naz˘vaná „Trstenická stezka”,
z Olomouce pfies Jevíãko na západ ke Svojanovu) daleko do svûta. Soukeníci pfii zpracování sukna potfiebovali valchu, kte-
r˘ch bylo v Letovicích hned nûkolik (na val‰e se tkané sukno do sebe „zatloukalo”, takÏe vznikla pevná hladká látka bez
detailÛ tkaní). Jednu z nich zaloÏil v roce 1480 tehdej‰í majitel panství Albrecht z Letovic (1477 – 1499). 


