MĚSTSKÉ MUZEUM

Expozice městského muzea nabízí kromě historie
města dvě zajímavosti. Tou první jsou originální saně,
na kterých císař Napoleon prchal v roce 1812 z Ruska
a druhou je expozice sirkařství. Ta seznamuje s výrobou
sirek v Kyšperku a okolí. Návštěvník se seznámí
s technologickými postupy výroby sirek a exponáty
vázajícími se k sirkařství. Pro děti je připraven koutek se
sirkovými hlavolamy.

kostel sv. Václava
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kaple sv. Jana Nepomuckého

Raně barokní zámek nechal postavit v letech 1680 – 1685 hrabě Hynek
Jetřich Vitanovský z Vlčkovic na místě původní renesanční tvrze.
V jeho těsné blízkosti postavil zámeckou kapli s ojedinělou štukovou
výzdobou. K zámku přiléhá přírodně krajinářský park, který byl v duchu
romantismu obohacen o stavbu altánu a umělou jeskyni s vyhlídkou.
Mezi další majitele panství patřili například Kolovratové, Harrachové
a Bredové. Posledními majiteli byla hrabata ze Stubenbergu, kterým byl
majetek v roce 1948 zkonfiskován.
V roce 1994 přistoupilo město k rozsáhlé rekonstrukci, která uvedla
zámek do dnešní podoby. Je v něm umístěna restaurace a hotel,
soukromé gymnázium, městská knihovna, ZUŠ a v roce 2002 byla
otevřena první část stálé zámecké expozice, kde v letních měsících
probíhají pravidelné prohlídky.
www.info.letohrad.eu

domy na náměstí

Na konci třicátých let 19. století se začal do
českého království šířit velkolepý vynález – sirky.
Tehdejší Kyšperk byl mezi prvními místy, kde se začalo
s jejich výrobou. Povolání „sirkař“ je zde doloženo
ještě o dva roky dříve než v Sušici. Počátky výroby
byly velmi primitivní, vše se dělalo ručně a pomocníci
sirkaře roznášeli zápalky svázané do otýpek po okolí.
Později začaly vznikat různé pomůcky a jednoduché
stroje, které umožňovaly získávat ze špalků více

jeskyně v parku

městské muzeum a IC

PRÁZDNINOVÉ NOČNÍ STRAŠIDELNÉ PROHLÍDKY
Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, ale dobře
se pobaví i parta dospěláků. Trasa vede parkem až
ke strašidelné jeskyni a končí na zámku, kde provází
Bílá paní. Během cesty plní účastníci úkoly a setkávají
se s nadpřirozenými bytostmi. Doba prohlídky je
cca 60 minut a je nutné se na ni předem objednat
v informačním centru, tel.: +420 465 622 092.
www.info.letohrad.eu

strašidelná prohlídka

Muzeum a světnička Járy Cimrmana

STOPY JÁRY CIMRMANA
V městečku byly nalezeny výrazné stopy po činnosti
génia promarněných příležitostí, Járy Cimrmana.
Odborníci, kteří se jeho životem zabývají (členové
Divadla J. Cimrmana), se osobně již několikrát
přesvědčili, že se v městečku objevily další zlomky, útržky
a dohady…
Muzeum tohoto velikána je umístěno ve sklepních
prostorách zámku a návštěvník se tu seznámí s jeho
vynálezy, cestovatelskými a výtvarnými počiny. K vidění
je i Mistrova světnička dovezená z Vídně. Část expozice je
věnována činnosti Divadla J. Cimrmana. Expozice je stále
doplňována o nové exponáty, z nichž některé je možno
spatřit i v chodu. Pravidelné prohlídky v červenci a srpnu.
Cimrman má také ve městě svůj pomník, který se
nachází na zámecké terase a byl odhalen v roce 2004 za
přítomnosti členů Divadla J. Cimrmana. Autorem sochy je
místní umělec Stanislav Vacek.
Pokud se budete procházet v okolí Václavského náměstí,
můžete narazit na uličku, která je pojmenována po
Cimrmanovi. Mistr až do tohoto místa došel v noci r. 1919
nebo až 1921, zastavil se zde a po chvíli se opět vrátil do
hostince k nedopitému pivu.
www.info.letohrad.eu
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SIRKAŘSKÝ KYŠPERK – LETOHRAD

AKCE

Městečko s 6 200 obyvateli leží na řece Tiché Orlici v malebném podhůří
Orlických hor v nadmořské výšce 372 m. První zmínka o osídlení pochází
ze Zbraslavské kroniky z roku 1308, kdy na návrší zvaném Hradisko
stával hrad Geiersberg – Supí hora. V jeho podhradí vzniklo městečko,
kterému se říkalo podle hradu. Postupným počeštěním vzniklo jméno
Kyšperk. V roce 1950 bylo město sloučeno s okolními obcemi, Orlicí,
Kunčicemi a Rotnekem a přejmenováno na Letohrad.
Na náměstí se dvěma podloubími stojí barokní zámek, kostel sv. Václava
s bohatou štukovou výzdobou, Mariánský morový sloup a budova
městského muzea s infocentrem. Návštěvníka, přijíždějícího do města,
již z dálky upoutá barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která se vypíná
na kopci nad městem.
Mezi další památky patří barokní objekt Nového dvora s Muzeem
řemesel a také tvrz na Orlici s unikátní knihtiskařskou dílnou, dobovými
interiéry a středověkými sklepy.
Ve městě se každoročně koná slavná Kopečková pouť, Mezinárodní
hudební festival, Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích
a Setkání klubu autorů literatury faktu.
Letohrad je spojen se jmény úspěšných reprezentantů v biatlonu
Ondřejem Moravcem a Michalem Šlesingrem, kteří odtud pocházejí
a v současné době žijí. Významným rodákem je také moderátor České
televize Václav Moravec.
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dřívek najednou, sirky se upínaly do rámů a mohly se
najednou do směsí namočit i stovky dřívek. Sirky se
balily do papírových pytlíčků a později do krabiček.
I prodej se rozvíjel – z jednotlivců, kteří v pytli na zádech
roznášeli několik stovek krabiček po širokém okolí,
se postupně vyvinuly specializované velkoobchody.
Postupně zanikaly menší výrobny, udržely se jen velké
továrny. V Kyšperku skončila výroba sirek v roce 1922.
www.info.letohrad.eu

infoKAM
VAŠE DOVOLENÁ V ČECHÁCH,
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

cyklostezka

CYKLOSTEZKY

www.infokam.cz

Letohrad – Ústí nad Orlicí:
délka 15 km, vhodná pro cyklo & in-line
Letohrad – Žamberk:
délka 6 km, vhodná pro cyklo & in-line
Ústí nad Orlicí – Česká Třebová:
délka 10 km, vhodná pro cyklo
Ústí nad Orlicí – Choceň:
délka 15 km, vhodná pro cyklo & in-line
Choceň – Vysoké Mýto:
délka 5 km, vhodná pro cyklo
www.orlicko-trebovsko.cz

TVRZ ORLICE
Sídlo vzniklo pravděpodobně na konci
13. století, v 16. století pak byla tvrz
přestavěna na renesanční zámek. Po
rekonstrukci areálu v roce 2012 vznikl na
východě Čech nový turistický cíl, který
návštěvníkům nabízí nejen prohlídku
opravené tvrze s originálním gotickým
a renesančním sklepením, sbírkou zbraní,
funkční historickou knihtiskařskou dílnou
a dalšími expozicemi, ale i restauraci
a ubytování. Historický objekt se vzácně
zachovalými stavebními částmi z období
gotiky, renesance a baroka je kulturní
památkou.
Děti překvapí Kouzelný les, kde v přírodní
scenérii uvidí 100 zvířat a také vlka
s Karkulkou, na nádvoří pak živého
výra a nosála. Nakonec se děti mohou
vydovádět na hřišti, kde je největší zájem
o lanovku a prolézací hrad.
V blízkosti tvrze můžete obdivovat
netypické dílo architekta Zdeňka Fránka –
Neviditelný periskop.

koupaliště

Otevírací doba
duben–říjen:
po–ne 9–17 hod.
listopad–březen: po–pá 9–16 hod.
www.tvrzorlice.cz
MUZEUM ŘEMESEL
Muzeum je umístěno v památkově
chráněném areálu Nového dvora z roku
1750. Plochou 1650 m² je největším
muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje
více než 50 ucelených expozic řemesel
a živností z období 1840–1930. Každoročně
druhou sobotu v červenci se koná oblíbená
Řemeslnická sobota s ukázkami řemesel
a historických strojů v provozu.
Otevírací doba
duben–říjen:
po–ne 9–17 hod.
listopad–březen: po–pá 9–16 hod.
www.muzeumremesel.cz

tvrz Orlice

zámek

Muzeum řemesel

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, který je realizován
DS OHP v rámci mikroprojektu reg. č. CZ.3.22/3.3.02/13.03726 Propagace turistické oblasti OHP a Kladska.
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