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Muzeum Letovice
Budování muzea v Letovicích má svoji dlouholetou historii. JiÏ v roce 1913 si Miroslav Dukát (Mira Zlatú‰) a Karel
Vi‰ka pronajali v RÛÏové (dne‰ní Bártovû) ulici ã. 90 místnost, kde zfiídili první muzeum, kam ukládali nasbírané 
staroÏitnosti. Miroslav Dukát s Karlem Vi‰kou se zab˘vali historií rodného kraje, pátrali po star˘ch památkách a za-
znamenávali staré zvyky a obyãeje. Tam je také nûkolikrát nav‰tívil v˘znamn˘ sbûratel památek a spoluzakladatel
boskovického muzea Franti‰ek Lipka, kter˘ jim pomáhal cenn˘mi radami. 

Po vypuknutí I. svûtové války byl
Karel Vi‰ka povolán na vojnu, kde 22.
9. 1918 padl jako legionáfisk˘ dÛstoj-
ník. Miroslav Dukát v prÛbûhu I. svû-
tové války muzeum zru‰il, ale dál po-
kraãoval ve sbûratelské ãinnosti, která
vyvrcholila vydáním knihy „Na‰e sta-
ré povûsti, pohádky a zvyky” v roce
1929. Miroslav Dukát, kter˘ se po ce-
l˘ Ïivot zab˘val lidovou kulturou,
zemfiel v roce 1972. 

Dal‰í snaha o vybudování muzea se
datuje prvním záfií 1931, kdy si mûs-
to, které nemûlo potfiebné prostory,
pronajalo na námûstí v domû ã. 158
dvû místnosti za 600 Kã roãnû (nájem
hradil letovick˘ rodák velkoobchod-
ník Hubert Lamplota z Brna). Tam fie-
ditel Masarykovy ‰koly práce
Emanuel Janou‰ek zaãal shromaÏìo-
vat sbírkové pfiedmûty. Úmrtím
Emanuela Janou‰ka 15. 11. 1939 a za-
ãátkem II. svûtové války muzeum za-
niklo a vût‰ina exponátÛ byla provi-
zornû umístûna na pÛdû tehdej‰ího
mûstského národního v˘boru (ãást
dne‰ní ZU·). Pfii stûhování národního
v˘boru v polovinû ‰edesát˘ch let byla

vût‰ina exponátÛ z neznalosti tehdej-
‰ího vedení mûsta vyvezena na sklád-
ku komunálního odpadu. Uchovaly se
pouze nûkteré obrazy a barokní ce-
chovní lampy, které zachránil pfied
zniãením Karel Hoder s panem dûka-

a zastupitelstvo mûsta
schválilo finance na
opravu prostor a na
základní vybavení.
NashromáÏdûné ex-
ponáty chtûjí tvÛrci
muzea roz‰ífiit o dal‰í
v˘stavní artefakty,
proto fieditelka MKS
Mgr. Jana Trubáková
vyzvala v Letovickém
zpravodaji obãany
o spolupráci a pomoc
na tomto projektu.
V souãasné dobû 
probíhají pfiípravné
práce. TvÛrci muzea
chtûjí vybudovat ex-
pozici, která by pfiipo-
mínala odkazy na‰ich
pfiedkÛ, lákala by 
‰irokou vefiejnost a
reprezentovala mûsto
Letovice. Snad se jiÏ
v leto‰ním roce poda-
fií muzeum pfiedstavit
‰iroké vefiejnosti a bu-
de fungovat ke spoko-
jenosti na‰ich obãanÛ
i náv‰tûvníkÛ, ktefií
na‰e mûsto nav‰tíví.     
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byl po dlouhá léta uãitel Ilja
BurkoÀ. Marie Synková s technic-
k˘m pracovníkem MKS panem
Antonínem Îilkou loutky zkompleto-
vali, ãásteãnû opravili a zafiídili od-
bornou opravu na DAMU v Brnû.
Nûkteré z tûchto zachránûn˘ch loutek
byly vystaveny na Svûtové v˘stavû
loutek v Praze. V roce 2010 se my‰-
lenkou muzea zaãala zab˘vat i rada
mûsta s tehdej‰ím starostou Mgr.
Radkem Procházkou, kter˘ s radním
Karlem Synkem nechal zhotovit
v Moravském zemském archivu
v Brnû kopie stfiedovûk˘ch listin, kte-
ré jsou letovickou nejstar‰í písemnou
památkou. Umístûní muzea bylo zva-
Ïováno v jedné z historick˘ch budov
v Letovicích - b˘valá ‰kola, pozdûji
poÏární zbrojnice, v ulici Pod
Kostelem. Návrh vytvofiil Ing.
Jaroslav Chloupek a i pfies skuteã-
nost, Ïe se jednalo o velmi zdafiil˘
projekt, pro nedostatek financí se zá-
mûr také neuskuteãnil. Hlavním pro-
blémem byl v‰ak opût nedostatek
prostor pro umístûní muzea. 

To se zmûnilo v roce 2012 uvolnû-
ním b˘valé mû‰Èanské ‰koly na
Tyr‰ovû ulici po zru‰eném
Biskupském gymnáziu. Dnes budovu
vyuÏívá MKS, je zde umístûna kni-
hovna, infocentrum a dal‰í prostory
vyuÏívají obãanská sdruÏení a spolky.
V prvním poschodí bude také zfiízeno
muzeum. Velkou zásluhu má souãas-
n˘ starosta Vladimír Stejskal, kter˘
fiídí v‰echny pfiípravné práce a kter˘

nechal vypracovat projekt, jehoÏ au-
torem je Ing. arch. Jifií Hlou‰ek. Rada

nem Franti‰kem KrchÀákem, kter˘ je
na vlastní náklad nechal zrestaurovat
a umístil je do farního kostela, kde
jsou dodnes. 

Po Sametové revoluci v roce
1993 s nástupem Marie Synkové do
MKS my‰lenka muzea znovu oÏila.
Zaãala shromaÏìovat pfiedmûty, kte-
ré se t˘kaly historie Letovic –
„Mrázkovu keramiku”, obrazy naiv-
ního malífie Vojtûcha Párala, staré
pohlednice a fotografie mûsta. V bu-
dovû kulturního domu se na rÛzn˘ch
místech na‰lo zcela poniãené torzo
herního souboru loutek, které dfiíve
patfiilo vynikajícímu a oblíbenému
sokolskému loutkohereckému sou-
boru, jehoÏ reÏisérem a vedoucím

V této budovû budou mít Letovice své muzeum.


