stezkahraduazamku.eu

Zámecká zastavení
Podlehněte kouzlu a půvabu východočeských zámků! Jaké poklady v nich najdete?
V Moravské Třebové se ocitnete v tajuplném
světě magie a alchymie. V Lanškrouně si připomenete císařské manévry i historické betlémy. Letohrad vás láká na Muzeum a světničku Járy Cimrmana nebo na saně slavného
Napoleona.
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Den č. 1 - Ve světě magie a alchymie
Zámek Moravská Třebová

Tipy na výlety: Moravská Třebová, Svitavy, Mladějov na Moravě

Den č. 2 - Překvapení od císaře
Zámek Lanškroun

Tipy na výlety: Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Ústí nad Orlicí,
Suchý vrch

Zámek Letohrad

Tipy na výlety: Letohrad, Orlice, Žamberk

DEN č. 1:
ˇ
Zámek Moravská Trebová

stezkahraduazamku.eu
Zámek Moravská Trebová
ˇ

Jaké poklady najdete na zámku v Moravské Třebové? Ten
patří díky svému jedinečnému manýristickému arkádovému nádvoří ze začátku 17. století k nejvýznamnějším
renesančním památkám ve střední Evropě.
K nejvzácnějším exponátům se řadí flanderská tapiserie
Ifigenie na Tauridě z počátku 16. století. Výjimečné jsou
portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky
Magdalény z Dubé a Lipé. Ti nechali původně gotický hrad
přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí unikátní
portál z roku 1492, který je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Na nádvoří spatříte zrestaurovaný soubor šesti slunečních hodin.
S historií, životem a zvyky šlechty i bohatých měšťanů
se seznámíte v expozici Poklady Moravské Třebové. Ta
začíná obdobím rané renesance a humanismu. Čeká tu na

vás dobový nábytek, obrazy, soubory skleněných pohárů,
pivních korbelů, porcelánu nebo fajánsů.
Další okruh spojuje středověkou mučírnu a alchymistickou
laboratoř Mistra Bonaciny. Uvede vás do tajů renesanční
alchymie a nástrojů, alchymistické a astrologické symboliky a zažijete i magické pokusy.
Jak se žilo na venkově? Tato expozice ukazuje, jak lidé žili
a pracovali na vesnicích hřebečského regionu v 18. až 19.
století. Výstava Geologické zajímavosti Moravské Třebové
vás zavede do bývalé černé kuchyně, jež sloužila obyvatelům zámku už před více jak 500 lety. Odpočinek si dopřejte
v zámecké zahradě.
Zámek pořádá řadu akcí, jako jsou například Zámecké kulturní léto a adventní prohlídky.

Tipy na výlety v okolí:
Moravská Třebová

• Městské muzeum – Holzmaisterova sbírka předmětů z Indie,
Barmy, Tibetu či Japonska, jejíž raritou jsou čtyři samurajské
meče.
• Rozhledna Pastýřka – Vystoupejte na vršek rozhledny
a pokochejte se pohledem na Moravskou Třebovou a okolí,
Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky, masiv
Králického Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu.

Svitavy – 17,7 km

• Městské muzeum – Připomeňte si slavného svitavského
rodáka Oskara Schindlera, zachránce více než tisícovky
pronásledovaných Židů

Mladějov na Moravě – 14 km

• Úzkokolejka a Průmyslové muzeum Mladějov – Muzeum
se zabývá záchranou a renovací historické techniky
(lokomotivy, nákladní auta, traktory, motocykly).

Doporučená restaurace: Restaurace a penzion Excalibur Moravská Třebová www.excalibur-rp.cz,
Zámecká kavárna www.zamekmoravskatrebova.cz
Doporučené ubytování: Restaurace a penzion Excalibur Moravská Třebová www.excalibur-rp.cz

DEN č. 2:
Zámek Lanškroun
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Zámek Lanškroun

Zavítejte na lanškrounský zámek! Ten vznikl z gotického
augustiniánského kláštera, jenž byl za husitských válek
vypálen. V průběhu let prošel množstvím přestaveb a měnil
svou podobu. V 19. století sloužil jako kancelář správy lanškrounského velkostatku. Od roku 1928 je zámek v majetku
města a dnes v něm sídlí městské muzeum.

Své místo v muzeu mají i mince a medaile Zdeňka
Kolářského a keramické sochy Lubomíra Šilara. Prohlédnout si zde můžete rovněž rozsáhlou sbírku betlémů, která
nadchne všechny generace. Vaší pozornosti by rozhodně
neměl ujít každoročně rozšiřovaný dřevěný betlém, ale také
betlémy keramické a papírové, a to Ústecké i Králické.

Objevíte zde expozici lanškrounské historie, která představuje i řadu místních rodáků. Císařský pokoj připomíná císařské manévry rakousko-uherské armády v okolí
Lanškrouna v roce 1894 za účasti samotného Františka
Josefa I. Dozvíte se tu ale také o sklářství na pomezí Čech
a Moravy či hudebním skladateli a dirigentovi Jindřichu
Pravečkovi. Ten působil jako hostující dirigent u předních
dechových orchestrů, byl členem porot při soutěžích doma
i v zahraničí a stál u zrodu mnoha festivalů dechových
hudeb a pravidelně se jich účastnil.

Pravidelně se tu konají též zajímavé krátkodobé výstavy
nejen ze sbírek městského muzea.
Pokud chcete zažít pravý masopustní rej, přijeďte na
zámek v Lanškrouně zkraje roku, kdy se zde tradičně
pořádá masopustní průvod a veselice se zabijačkou.

Tipy na výlety v okolí:
Lanškroun – 4 km

Jablonné nad Orlicí – 16 km

Ústí nad Orlicí – 20 km

Suchý vrch – 22 km

• Lanškrounské rybníky – Unikátní soustava sedmi rybníků
nabízí krásné prostředí pro odpočinek, procházky, osvěžení
i rybaření. Vydejte se také k pozorovatelně ptactva nebo
vyhlídce Hláska.

• Městské muzeum Ústí nad Orlicí – Expozice městského
muzea, které sídlí v majestátní Hernychově vile, vás poutavou
formou seznámí se zdejší textilní tradicí i historií města.

• Po stopách mlsného medvěda – Naučná stezka prochází
zajímavými místy Jablonného nad Orlicí. Dozvíte se něco
o historii města i další zajímavosti a vezměte s sebou
i vnoučata, stezka je vhodná také pro ně.

• Rozhledna na Suchém vrchu – Vystoupejte na původní
vodárenskou věž, připomínající hříbek, a rozhlédněte se do
širokého okolí. Kramářova chata hned vedle nabízí to pravé
horské wellness.

Doporučená restaurace: Kramářova chata Suchý vrch www.suchak.cz
Doporučené ubytování: Kramářova chata Suchý vrch www.suchak.cz

DEN č. 2:
Zámek Letohrad
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Zámek Letohrad

Víte, jakému východočeskému městu se dříve říkalo
Kyšperk? Ano, hádáte správně. Jde o Letohrad, jehož
dominantou je zdejší zámek. Ten byl postaven v polovině
16. století jako dřevěná tvrz. V následujícím století se
odehrála jeho přestavba na raně barokní zámek. Dnešní
podobu se spojovacím křídlem, které uvidíte při příchodu
z náměstí i dnes, získal až v 18. století. Zámek je nyní
v majetku města. Kromě zámecké expozice tu sídlí hotel,
restaurace, soukromé gymnázium, knihovna a základní
umělecká škola.
Vydejte se na půlhodinovou prohlídkovou trasu s průvodcem. Čeká vás zde vybavení z doby baroka, historismu
a secese. Spatříte díla Alfonse Muchy, který v Letohradě
nějakou dobu pobýval a měl tady pronajatý ateliér. Pouze
pro vás průvodce spustí hrací skříň neboli polyfon.

Sklepení zámku ukrývá Muzeum a světničku Járy Cimrmana,
kde si tohoto velikána připomenete v létě při pravidelných
komentovaných prohlídkách. Za návštěvu stojí také přilehlé městské muzeum. Překvapí vás tu expozice sirkařství či saně císaře Napoleona.
Zámek je obklopen nádherným parkem s mnoha vzácnými
rostlinami a dřevinami. Hned zjara tu vykvétá třeba Kandík
psí zub. Chloubou parku je též empírový pavilonek i umělá
jeskyně s vyhlídkou. Už z dálky vás přiláká voliéra s exotickými papoušky a pozdravit zde můžete rovněž klokaní
albínky. Procházku si prodlužte lipovou alejí až k barokní
kapli svatého Jana Nepomuckého, odkud se vám nabízejí
krásné výhledy do širokého okolí.

Tipy na výlety v okolí:
Letohrad – 400 m

• Muzeum řemesel – Největší muzeum svého druhu
v České republice. Vraťte se do doby, kdy lidé spoléhali
především na svou šikovnost a materiály z nejbližšího okolí.

Orlice – 3,5 km

• Tvrz Orlice – Areál se zachovalou sgrafitovou výzdobou ukrývá
4 zajímavé prohlídkové okruhy. Prohlédněte si historické místnosti i se sklepením tvrze, sbírku loveckých zbraní, cínového
nádobí, pozoruhodnou knihtiskařskou dílnu či výrobky z již
neexistujících orlických skláren.

Žamberk – 7 km

• Rodný domek Prokopa Diviše – Zjistěte vše o životě i díle
Prokopa Diviše v jeho rodném domku. Hned vedle něj uvidíte
rovněž jeho nejslavnější vynález – bleskosvod.
• Městské muzeum – Zamiřte do žambereckého muzea a poznejte místní historii, významné rodáky a lidová i umělecká řemesla
v okolí. Spatříte zde také novogotickou lékárnu a unikátní
mechanický betlém.

Doporučená restaurace: Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz, Restaurace Nový dvůr Letohrad www.novydvur-letohrad.cz
Doporučené ubytování: Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz

