Zámek Letovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

GPS souřadnice: 49.543318N, 16.575377E

Adresa URL: www.zamekletovice.cz

Zámek Letovice na skalnatém ostrohu nad řekou je dominantou města v údolí Svitavy. Konečným cílem je
rekonstrukce a zařízení interiérů zámku a jejich zpřístupnění veřejnosti.
Hrad je poprvé doložen v roce 1360, ale existence hradu se předpokládá již v druhé polovině 13. století.
Poté se stali držiteli Letovic páni z Přibyslavi, které ještě ve 14. století vystřídal rod Ronovců. Na
počátku 15. století držel hrad přívrženec císaře Zikmunda Hynek z Ronova. Proto husité v roce 1424
hrad oblehli, dobyli a zničili. Roku 1544 koupil hrad a panství hrabě Kryštof z Hardeka a Kladska.
Za Hanuše Fridricha z Hardeku v druhé polovině 16. století byly provedeny úpravy hradního interiéru a jeho
opevnění, hlavně na severní straně. Panství pak získal v roce 1614 sňatkem s Reginou Juliánou z Hardeku
hrabě Jindřich Václav Thurn, jenž dovedl proplout úskalím pobělohorských konfiskací. V roce 1643 dobyli
hrad Švédové. Na konci 17. století přestavěl Štěpán Szelepcsényi jádro sídla v raně barokní zámek.
Po četných změnách držitelů panství získali v roce 1724 Letovice Blümegenové, kteří povznesli
město po stránce hospodářské. V roce 1724 zámek s městečkem vyhořel. Po požáru pak úpravy
pokračovaly, především v zámeckých interiérech, stejně jako výstavba hospodářských a
úřednických budov východně od zámku.
V roce 1820 se stává majitelem panství a zámku maďarská rodina Kálnoky z Köröspatak, za niž stavební
činnost ožívá znovu. Stavbou koníren, letní a zimní jízdárny a arkádami na terase a úpravou
středověké věže získal zámek nynější vzhled. Kálnokyové vlastnili panství až do roce 1945.
Zámek Letovice byl ve druhé polovině 20. století účelově využíván a neudržován. Byl vrácen v restituci
hraběti Alexandru Kálnokymu, který zámek v roce 2004 (v té době z něj byla téměř ruina) prodal Bohumilu
Vavříčkovi z Boskovic. Majitel intenzivně pracuje na rekonstrukci a jeho záměrem je zachránit tuto památku
pro budoucí generace.
Již zrekonstruované prostory, které je možné si prohlédnout:
Nové apartmá hraběnky Edity

Západní křídlo

Novomanželské apartmá

Zámecké vinné sklepy

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/534/zamek-letovice/

Strana 1/2 , Vytisknuto: 22.11.2019 01:53:53

Nádvoří a kaple

Středověká mučírna s hladomornou

Entomologické muzeum
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