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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes rád pozvu na výlet s cílem navštívit zámek v Letovicích. Když jsem se před 
Vánocemi 2019 vydal vlakem do Letovic, abych prošel zajímavou trasu do Kunštátu, věděl 
jsem, že se do Letovic budu chtít vrátit. Opatření, jež souvisela s nemocí C-19, ovšem mé 
touhy přibrzdila. 
 Do Letovic jsem se vydal vlakem až 30. června. K zámku, který stojí na kopci nad 
městem, jsem došel asi za 20 minut. Co mě zaujalo? Zámek má otevřeno denně. Dále mě 
zaujala i historie zámku. Tu si může návštěvník v bodech přečíst, ještě než přijde k pokladně. 
Brzy jsem si uvědomil, že je zde něco mimořádného: od roku 2004 je totiž majitelem zámku 
pan Bohumil Vavříček z Boskovic. Je obdivuhodné, kolik toho za patnáct roků, co je 
majitelem, dokázal. Na fotografiích, ale místy i v reálu je vidět, v jakém stavu zámek koupil a 
návštěvník může porovnat s dnešním stavem. To se prostě musí vidět. 
 Na zámku je celá řada místností, které svým zařízením působí útulně, velmi zajímavé 
jsou vystavené obrazy, zaujaly mě prostory věnované cestovateli a zpěvákovi Vladimíru 
(Laďovi) Kerndlovi. A turista nemůže vynechat možnost pohledů dolů na město i na okolní 
krajinu – pohledy z oken i z jednoho balkónu jsou skutečně dobré. Restaurace a venkovní 
zookoutek jsou dalšími příjemnostmi, které na letovickém zámku najdeme. 
 Nabídnu ještě trasu, která může zážitky ze zámku ještě obohatit. Má 17 kilometrů a lze 
ji absolvovat po červené turistické značce. Tedy: Letovice – Meziříčko – Lazinov – Dolní 
Poříčí – Křetín – Ústup – Olešnice. Turisty čekají příjemné výhledy do krajiny, ale také pár 
zajímavostí. Tak třeba v Lazinově je zvonička z 18. století. Její zvon byl v 1. válce 
rekvírován, v roce 1922 uspořádali ovšem obyvatelé Lazinova sbírku a pořídili si zvon nový. 
V Dolním Poříčí jsem si všiml dřevěného kříže – je to památník starousedlíků. V Křetíně byl 
v 16. století postaven na místě bývalé tvrze zámek. Poté, co vyhořel (r. 1852), byla na tom 
místě postavena vila, která dnes slouží jako dětská ozdravovna. 
 Cílem je Olešnice – odtud je velmi dobré autobusové spojení na všechny směry.  
 


