
POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ AKCÍ

Nabídka kulturních a sportovních akcí ve městě je oprav-

du bohatá. Můžete navštívit např. Svátky dřeva, festivaly 

Orlická brána, Ejhle, loutka nebo Jam rock, Majáles, dále 

vodácké závody na Divoké Orlici, Motocross cup, Huber-

tovu jízdu, oslavy paraskupiny Barium, v zimě pak vánoční 

výstavu a jarmark. 

TIPY NA VÝLET

Zemská brána – přírodní rezervace v nádherném údolí 

Divoké Orlice, naučná stezka vás seznámí s Pašeráckou 

lávkou, Ledříčkovou skálou, kamenným mostem a jinými 

zajímavostmi tohoto místa

Přehrada Pastviny – koupání, půjčovna šlapadel, kánoí 

a kajaků, půjčovna koloběžek, turistický vláček, možnost 

prohlídky hráze, dětská hřiště, rybářství

Hrad Litice – patří mezi nejlépe dochované hrady v Pardu-

bickém kraji, stojí na mohutném návrší obtékaném řekou 

Divoká Orlice, hrad byl založen ve 13. stol., největší slávu 

zažíval v dobách krále Jiřího z Poděbrad, z původního 

hradu se dochovala část paláce a především hradní věž 

s vyhlídkou, procházka po červené turistické značce z Litic 

do Potštejna

Potštejn – zámek a zámecký park, Bubákov, Pohádkov, zří-

cenina hradu, možnost jízdy na koních, procházka hezkou 

alejí podél řeky k tábořišti s restaurací

Častolovice – zámek, zámecký park s oborou s bílými 

daňky, zvěřincem, dětským hřištěm

Letohrad – Muzeum řemesel, Tvrz Orlice, Muzeum Járy Ci-

mrmana, zámek, zámecký park s voliérou exotických ptáků 

a strašidelnou jeskyní, v létě noční strašidelné prohlídky 

Žampach – arboretum a zřícenina hradu

Písečná – koupaliště, mlýn, procházka k rybníku

Dělostřelecká tvrz Hanička a rozhledna Anna – rozhled-

na je volně přístupná a stojí nedaleko pevnosti

Dělostřelecká tvrz Bouda – jediná dokončená dělostře-

lecká tvrz bez poválečných úprav

Neratov – poutní kostel

Lyžování – Dlouhoňovice, České Petrovice, Čenkovice, 

Říčky v O. h., Červená Voda

Rybaření – řeka Divoká Orlice, přehrada Pastviny

Projížď ky na koních – Žamberk, Líšnice, Česká Rybná, 

Písečná, Potštejn, Dolní Dobrouč

Žamberk

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 

465 m n. m. a je nazýváno bránou do Orlických hor. V současné 

chvíli má asi 6100 obyvatel. Vzniklo ve 2. polovině 13. století na 

místě původní slovanské osady při staré cestě vedoucí z Čech do 

Kladska a na Moravu. Zakládací listina se bohužel nedochovala. 

Návštěvníkům přicházejícím za historií, osobnostmi, aktivním 

odpočinkem a kulturou má určitě co nabídnout.

VÝLETNÍ OKRUH MĚSTEM

Z Masarykova náměstí v centru města s budovou radnice, 

Ma rián ským sousoším a kašnou se sochami Nymfy a Kentaura 

vyjdete Kostelní ulicí kolem kostela sv. Václava. Kolem autobu-

sového nádraží se dáte do kopce Klostermannovou ulicí a pak 

ulicí Na Rozárce k Tyršově 

 rozhledně. Od rozhledny 

se dá sejít po pěšině lesí-

kem k městskému muzeu 

a židovskému hřbitovu. 

Po prohlídce se můžete vy-

dat ulicí Čsl. armády kolem 

objektu bývalých kasáren 

k mostu na začátku obce 

Helvíkovice. Před mostem 

odbočíte doprava podél 

řeky Divoká Orlice a po přibližně 50 m dojdete k domku Prokopa 

Diviše. Po zhlédnutí se vrátíte na silnici a pokračujete podél řeky 

proti proudu ulicemi Tovární a Albertovou. Za penzionem pro 

důchodce odbočíte vlevo a pokračujete opět podél vody. Řeku 

přejdete po mostě pro pěší a po asfaltové stezce  dojdete k aqua-

parku a sportovnímu areálu. Po občerstvení v restauraci Babeta 

si můžete zahrát minigolf a potom pokračovat po cestě k fotba-

lovému stadionu. Ten obejdete vpravo a dojdete k silnici č. 11, 

kterou přejdete a dostanete se do zámeckého parku. Vyznačené 

cesty vás dovedou k budově zámku. Zámeckou branou vyjdete 

na Masarykovo náměstí nebo můžete projít parkem a pak ulicí 

28. října k Divišovu divadlu. Letáčky se zakreslenou trasou výletní-

ho okruhu jsou k dispozici v informačním středisku.

Žamberk

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

Václav Prokop Diviš (1698–1765) – teolog, fi lozof a vědec, 

vynálezce zemněného bleskosvodu

Prof. MUDr. Eduard Albert (1841–1900) – zakladatel čes-

ké chirurgie, profesor a přednosta lékařské fakulty ve Vídni, 

autor řady lékařských učebnic a historických pojednání

Prof. PhDr. Augustin J. B. Seydler (1849–1891) – zaklada-

tel moderní české teoretické fyziky, matematik a astronom

Generál Josef Knop (1909–1966) – příslušník 1. čs. brigá-

dy, nositel Řádu Suvorova a prestižních českých a zahranič-

ních vyznamenání

Prof. Petr Eben (1929–2007) – hudební skladatel, koncert-

ní umělec, profesor na pražské AMU

Turistické informační středisko 

Žamberk

Kostelní 446

564 01 Žamberk

tel./fax: +420 465 612 946

e-mail: info@orlicko.cz

www.zamberk.cz
www.mojeorlickehory.cz
www.facebook.com/mojeorlickehory

Otevírací doba: 

leden–červen, září–prosinec: Po–Pá 8:00–12:00, 

13:00–17:00 hod., So 8:30–13:30 hod.

červenec–srpen: 

Po–Pá 8:00–12:00, 13:00–17:00 hod., 

So–Ne  9:00–15:00 hod.

V
Ý

S
TA

V
Y

F
E

S
T

IV
A

LY

Z
Á

Ž
IT

K
Y

A
K

C
E

KALENDÁŘ AKCÍ

  22. února 2014 v 10 h – Žamberský masopust – průvod 

masek procházející ulicemi města se zakončením u muzea s pravou 

zabijačkou

  13.–23. dubna 2014 – Velikonoční výstava – s ukázkou 

jarních lidových řemesel, zdobení kraslic, pletení pomlázek  

v městském muzeu

  25. dubna 2014 v 16 h – Běh na Rozálku – závod v běhu pro 

všechny věkové kategorie v okolí Tyršovy rozhledny

  1. května 2014 ve 14 h – Majáles – průvod městem, estráda 

a MAFEST – hudební festival na Masarykově náměstí

  19.–21. června 2014 – Jam Rock – hudební festival v areálu 

nedaleko Tyršovy rozhledny a letiště 

  20.–22. června 2014 – XIV. ročník Svátků dřeva – ukázky 

řemesel, jarmark, hudební i taneční vystoupení, festival v pros-

torách zámku a jeho okolí

  18.–19. července 2014 – Orlická brána – kulturní festival plný 

divadla, hudby a fi lmu pro celou rodinu v okolí Tyršovy rozhledny 

  srpen 2014 – Ejhle, loutka – divadelní festival doplněný 

výstavami a hudebním vystoupením v blízkosti kapličky Pod Suticí

  6.–7. září 2014 – Žamberská pouť – na Masarykově náměstí 

  říjen – Hubertova jízda – Polsko – směr Kněžství 

  listopad – Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark 

– na Masarykově náměstí

  prosinec – Vánoční výstava – v městském muzeu

nábřeží s pohledem na kostel sv. Václava

radnice na Masarykově náměstí zámek zámecký park

expozice novogotické lékárny

Městské muzeum

 aquapark Pivovar Žamberk

Tyršova rozhledna

Majáles
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infoKAM 

VAŠE DOVOLENÁ V ČECHÁCH, 

NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

www.infokam.cz

infoKAM
VAŠE DOVOLENÁ V VV ČEČČČEČEČECHÁCH,

Projekt je spolufi nancován 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.

 Divišovo divadlo

domek Prokopa Diviše

dětské hřiště u autokempu

cyklostezka Žamberk – Líšnice

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI MĚSTA

Městské muzeum
Stálá expozice muzea dokladuje historii Žamber-
ka, významné rodáky a osobnosti. Představuje 
rozvoj lidových i uměleckých řemesel na Žam-
bersku. V muzeu je umístěna také Erxlébenova 
novogotická lékárna z konce 19. stol., mechanický 
Jedličkův betlém a loutkové divadlo. Prohlídka 
stálé expozice pro skupiny 15–25 osob trvá asi 
60 minut, expozice je vhodná také pro rodiny 
s dětmi. Zájemci si mohou prohlédnout různé 
tematické výstavy z oblasti výtvarného umění, 
k vyhledávaným patří vojenská historie. Muzeum 
pořádá každoročně Svátky dřeva, Muzejní noc 
a vánoční výstavy.

Židovský hřbitov
Založen byl patrně koncem 17. stol., nejstarší 
datovaný náhrobek pochází z roku 1731. Hřbitov 
můžete navštívit po dohodě s průvodcem měst-
ského muzea kromě sobot a židovských svátků, 
muži s pokrývkou hlavy.

Domek Prokopa Diviše 
Nachází se na okraji Žamberka u helvíkovické-
ho mostu. Expozice zachycuje nejdůležitější 
okamžiky Václava Prokopa Diviše, vynálezce 
zemněného bleskosvodu, jeho cestu za vzdělá-
ním a dráhu premonstrátského kněze a vědce. 
Prohlídka expozice trvá asi 20 minut a je s do-
provodem průvodce.

Tyršova rozhledna
V roce 1932 byla nad městem postavena 20 m 
vysoká dřevěná rozhledna, která je známá pod 
jménem Rozálka nebo Rozárka. Rozhledna 
nabízí výhled na Orlické hory, Suchý vrch a za 
příznivých podmínek i na Krkonoše. V galerii 
najdete fotografi e a obrázky rozhledny a nejbliž-
šího okolí nebo výstavy. V blízkosti rozhledny se 
konají festivaly Jam rock a Orlická brána.

Kostel sv. Václava
Nejstarší zmínka o kostele pochází z roku 1348. 
Jedná se o nejvyšší stavbu v Žamberku. V blíz-
kosti se nachází kaple Panny Marie Bolestné, 
bývalá kostnice. Kostel je možné navštívit denně 
hlavním vchodem a prohlédnout si jeho interiér.

Hasičské muzeum 
Expozici najdete v bývalých Orlických kasárnách. 
Je zde k vidění hasičská technika a vybavení ha-
sičů od roku 1820 až do současnosti. Prohlídka 
je možná kdykoliv po telefonické dohodě.

Zámek a zámecký park
Původní zámek dal roku 1575 postavit Mikuláš z Bub-
na jako své hlavní sídlo. Na zámku můžete najít erb 
pánů z Bubna a Litic nebo erb s bájným jednorožcem 
rodiny Parishů. K nejcennějším součástem této budovy 
patří především zámecká kaple. Zámek není přístupný 
veřejnosti. Příjemným místem pro odpočinek a pro-
cházky je krásný zámecký park z 19. století v anglic-
kém stylu.

Masarykovo náměstí
Mezi významné památky patří radnice a barokní Ma-
riánské sousoší z počátku 18. stol. Uprostřed náměstí 
stojí pískovcová kašna s bronzovou sochou Nymfy 
a Kentaura od místního rodáka, sochaře Františka 
Rouse ml. Na rozcestníku jsou uvedeny vzdálenosti 
do partnerských měst nejen v Evropě, ale i v USA 
a Japonsku.

Divišovo divadlo
Budova byla postavena v roce 1926 a je místem 
kulturního dění ve městě. Konají se zde představení 
profesionálních i ochotnických divadelních spolků, 
koncerty, od roku 2012 i fi lmová představení v rozliše-
ní 4K, taneční a hudební vystoupení, ale také výstavy. 
Divadelní kavárna poskytuje příjemné posezení přímo 
v prostorách divadla. Před divadlem stojí dřevěná 
socha Václava Prokopa Diviše.

Kaple sv. Rozálie
Raně barokní kaple z roku 1682 stojí nedaleko Tyršovy 
rozhledny na Kapelském vrchu. Kapli je možné na-
vštívit v průběhu mše svaté, která se koná zároveň se 
Žamberskou poutí. Během otevírací doby rozhledny 
můžete nahlédnout do kaple přes mříž.

Kaplička Pod Suticí
Nachází se v malebném místě na soutoku řeky Divoké 
Orlice s Rokytenkou.

Sportovní areál pod Černým lesem
Součástí areálu je aquapark s tobogány, vířivkou, pla-
veckým a dětským bazénem, dětské hřiště, minigolf, 
tenisové kurty, krytá tenisová hala, fotbalové hřiště, 
posilovna, squash, bowling, půjčovna kol, koloběžek 
a kolečkových bruslí, kemp, restaurace, v zimě kluziště 
na bruslení a jiné možnosti vyžití. 

Pivovar Žamberk
Vyrábí místní specialitu, pivo značky Žamberecký 
Kanec a další výrobky z piva. Nabízí posezení v pivnici 
s varnou a možnost prohlídky pivovaru po domluvě.

Aeroklub Žamberk
Nabízí turistické lety nad Žamberkem a okolím.

Skatepark, dopravní hřiště a dětská hřiště
Pro možné využití volného času dětí a mládeže.

Solná jeskyně
Místo pro relaxaci v centru města.

Naučná stezka Žamberk – Kunvald
Délka stezky je 4,5 km a vede ze Žamberka po zelené 
turistické značce do Kunvaldu. Tato naučná stezka vás 
seznámí nejen s řadou zajímavostí, rostlinstvem a živo-
čišstvem, ale i s významnými rodáky zdejšího kraje.

Cyklostezka Žamberk - Líšnice
1,3 km dlouhá cyklostezka je vhodná i pro in-line 
bruslaře, začíná ve sportovním areálu. Na trase najdete 
odpočívadla a informační tabule.

Cyklostezka Žamberk – Letohrad
Cyklostezka navazuje na cyklostezku vedoucí z Le-
tohradu do Ústí nad Orlicí, délka této cyklostezky je 
6 km.


