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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes se vydáme do Svitav. Minulou neděli jsme si tam udělali rodinný výlet. Začátku 
trasy se jen dotknu, protože asi bude méně výletníků, kteří by kopírovali celou tuto trasu. Od 
nás od Pernštejna jsme jeli přes Štěpánov a Rozseč, dále přes Sulíkov a Vranovou do Letovic. 
Bude záležet na domluvě, na jak dlouho a kde se zastavit. Kdo má rád daleké výhledy, pak 
někde u Sulíkova, kdo se rád dívá na hladinu vody v přehradě, pak má možnost před 
Letovicemi. 
 Z Letovic jsme pak jeli přes Rozhraní a Brněnec. V Brněnci připomínám dávnou 
textilku majitelů rodiny Löw-Beerovy. Zde se pohybujeme na historické hranici 
Čechy/Morava, za druhé světové války to byla hranice Třetí říše a Protektorátu. A právě sem 
do textilního závodu v Brněnci umístil (ukryl) Oskar Schindler tisícovku židů, které tak 
zachránil před téměř jistou smrtí v koncentračních táborech. 
 Dál jsme jeli přes Březovou, zde jsme si uvědomili, že je to jedno z míst, odkud je 
Brno zásobováno vodou. A konečně Svitavy. Zaparkovat se dá snadno přímo na náměstí. 
V neděli zde byl až nečekaný klid. Už sama procházka náměstím je zajímavá. Určitě každého 
zaujmou domy s podloubím. Dále mariánský sloup. A kostel Navštívení Panny Marie 
s možností výstupu na věž (sobota 9 – 11, neděle 15 – 17). Z jižní strany kostela jsou 
nenápadné sluneční hodiny. Pěkné náměstí přizdobují asi dvoumetrové pyramidy z muškátů. 
Co je hodně zajímavé: Galerie Venkovka se zajímavými obrazy. Podrobnosti si lze nají na 
stránkách města Svitavy. Zastavili jsme se také u kašny a odtud už to bylo blízko k zajímavé 
stavbě. Mám na mysli Ottendorferův dům. Byl otevřen roku 1892 jako knihovna a čítárna 
mecenášem Oswaldem Ottendorfem. Dnes je zde také muzeum esperanta. 
 Dalším místem k zastávce je muzeum a galerie. To ale ještě není všechno, co nás 
zaujalo. Prohlíželi jsme a četli si v podchodu nazvaném Porta Historica. Obrazy ztvárňují 
historické události a historické osobnosti. Další venkovní zastávka byla u Živé zdi – to jsou 
výtvarné práce žáků ZUŠ. 
 A protože k výletu patří zastávka na oběd, na příjemné občerstvení, také jsme takové 
místo ve Svitavách našli. Byla to restaurace motivovaná rodem Pernštejnů, konkrétně 
Vilémem z Pernštejna. V restauraci jsou obrazy, text, nábytek – to všechno připomíná 
Pernštejny. A komu by to ještě nestačilo, pak Svitavy nabízejí ještě další památky, například 
židovský hřbitov a památník Oskara Schindlera, který byl rodákem ze Svitav. 
 
 
 
 
 
 


