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LANŠKROUN





Lanškroun
je městem mnoha tváří, v němž si na své přijdou turisté i cyklisté, milovníci architektonických 
památek i ti, kteří hledají klid. Lanškroun hostí řadu moderních sportovišť, kulturních zařízení 
i průmyslových objektů. Je místem, kde se setkává krásná nedotčená příroda, která vytváří 
skvělé podmínky pro relax s moderními zařízeními, jejichž prioritou je užitečnost. 
Načerpejte sílu u lanškrounských rybníků, jděte po stopách historie, dopřejte si gastronomické 
zážitky, prožijte hudební a divadelní představení.

Objevujte, poznávejte, zapojte všechny smysly a zažijte tento skvost pod Orlickými horami…

is a town of many faces which offers enjoyment to both hikers and cyclists and to lovers 
of architectural monuments, as well as those who are searching for peace. Lanškroun houses 
a number of modern sports centres and cultural institutions as well as industrial areas. 
It is a place where beautiful unspoiled countryside with great conditions for relaxation meets 
modern facilities whose priority is usefulness. Come and recharge your batteries near 
the Lanškroun ponds, walk the trail of history, indulge in gastronomic experiences, 
or enjoy musical or theatre performances.

Discover, learn, satisfy all your senses, and experience this jewel under the Eagle Mountains…
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Dominantní bílá věžička s červenou střechou je pozůstatkem honosného zámku, který v těchto místech stával. 
Je netradičním místem se zajímavou historií.
A dominant white tower with a red roof is a survival of a spectacular chateau which used to stand here proudly 
in the past. This is an unusual place with an intriguing history.
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Nedaleko Lanškrouna najdete druhý největší poldr ve střední Evropě. Místo láká k cyklo a pěší turistice či procházce 
se psem nebo vyjížďce na koni.
Not far from Lanškroun, you will find the second largest polder in Central Europe. This place attracts tourists 
and cyclists and is also popular for walks with dogs or horse-riding.
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Lanškroun na dlani
A Bird’s Eye View of Lanškroun

1 Letecký pohled ukazuje tajemné uličky a krásná 
zákoutí města.
An aerial view discloses the town’s mystical streets 
and beautiful nooks and crannies.
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Zámecká zahrada se v letních měsících mění v dějiště kulturních a společenských akcí. Současně je ideálním místem pro relax.
In the summer months, the castle garden turns into a stage for cultural and social events. At the same time, this is an ideal place for relaxation.2

Kouzelná kašna v zámecké zahradě ve večerních hodinách
A magical fountain in the castle garden at dusk.3

Dominantou náměstí je renesanční radnice, která svým zdobením nápadně připomíná zámky v Litomyšli nebo Pardubicích. Jejich společným 
jmenovatelem je Vratislav z Pernštejna.
The dominant feature of the town square is a town hall in the Renaissance style which, thanks to its exterior decorations, bears a striking resemblance 
to the chateaux in Litomyšl and Pardubice. The element which joins these three places together is Vratislav of Pernštejn.
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Kašna s delfíny v horní části náměstí.
Fountain with dolphins in the upper part of the square.5



Náměstí Aloise Jiráska se může pyšnit několika 
významnými památkami. Na jednom místě 
najdete kostel, zámek, městské muzeum 
nebo městskou knihovnu a děkanství.
The Square of Alois Jirásek can boast several 
significant monuments. On one spot here, you will 
find a church, castle, the Municipal Museum, 
the municipal library, and the deanship.
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V srdci Lanškrouna
In the Heart of Lanškroun
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Vyhlídková věž Hláska se nachází na samém 
vrcholu kopce Kypuš. Z vyhlídky se můžete 
pokochat výhledem na krásnou přírodu, 
Suchý vrch nebo Bukovou horu.
The Hláska viewing tower is located at the very 
top of the Kypuš Hill.
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Na břehu Dlouhého rybníka si můžete zapůjčit 
loďku a vidět tak krásu lanškrounských rybníků 
z jiné perspektivy.
You can hire a boat on the bank of Dlouhý rybník 
(the Long Pond) and enjoy the beauty of the 
Lanškroun ponds from a different perspective.
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Pokud zrovna nepanují horké dny, v lokalitě 
našich rybníku najdete řadu jiných možností 
vyžití. Můžete se jen tak procházet po naučné 
stezce, zaběhat si a využít značených běžeckých 
okruhů a děti určitě ocení dětské lanové hřiště.
Even if it is not a hot summer day, you can 
find many other interesting activities around 
our ponds.
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Lanškrounské rybníky mají silnou atmosféru. 
Západy Slunce zde nabírají zcela jiný rozměr, 
odrazem na vodní hladině tak jejich sílu 
pocítíte dvojnásob.
The Lanškroun ponds have a powerful atmosphere. 
Sunsets assume a completely different dimension 
here and, together with their reflection 
in the water, create a truly strong impression.

1

Kouzlo
lanškrounských

rybníků
The Charm 

of the Lanškroun 
Ponds
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Formanská krčma v Lanškrouně je jednou z nejstarších a stále 
fungujících hospod v Evropě. Její počátky sahají do 14. století 
a dodnes stále plní svůj účel.
The Krčma Carrier’s Inn in Lanškroun is one of the oldest continually 
and still open guesthouses in Europe. Its first mention goes back 
to the 14th century and even today, it continues to fulfil its 
original purpose.

2 Pohled na kostel sv. Václava ze zámecké zahrady
A view of the Church of St. Wenceslas from the castle garden.3

Městskou knihovnu najdete na náměstí Aloise Jiráska. Původně 
obytný dům byl v roce 1986 přestavěn na knihovnu a dodnes 
si zde můžete vypůjčit jakoukoli knihu.
The municipal library can be found on the Square of Alois Jirásek. 
In 1986, what was originally a residential house was converted into 
a library and today it offers a myriad of books for your pleasure.

4 Dům Piano byl původně renesanční budovou barokně upravenou do 
současné podoby.
The Piano House was originally a Renaissance building rebuild in the 
Baroque style to its present appearance.
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Stopy historie

Budova gymnázia byla postavena v 70. letech 
19. století v novorenesanční slohu a bezesporu 
patří mezi největší architektonické dominanty 
v centru města.
The grammar school building was founded in the 
1870s in Neo-Renaissance style and, without 
doubt, ranks among the finest architectural jewels 
in the town centre.
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Traces of History



2 Křížová cesta na Mariánské hoře v blízkosti poutního kostela. 
Její genius loci ve vás zanechá silnou stopu.
The Way of the Cross to the Mariánský hill near the pilgrimage 
church. Its genius loci will leave a deep imprint in your heart.

3 Údolí moravské Sázavy se rozkládá mezi obcemi Výprachtice 
a Albrechtice. Na více jak deseti kilometrech najdete nedotčenou 
přírodu, kterou si můžete vychutnat během sportovních aktivit.
The valley of the Moravská Sázava River spreads between the 
villages of Výprachtice and Albrechtice. Along a strip of more than 
10 kilometres, you’ll find an untouched landscape which you can 
enjoy and admire while doing your favourite sports activity.
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Nekonečný výhled na okolní přírodu, vrcholy, 
města a obce vám poskytne rozhledna Mariánka, 
která od roku 2014 zdobí Mariánskou horu.
An endless view of the surrounding countryside, 
hills, towns, and villages is offered by the Mariánka 
viewing tower, which has crowned the Mariánský 
hill since 2014.
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Rozhlédni se
Look Around
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Pro zlobivé a neposedné děti si do Lanškrouna 
přijíždí Mikuláš se svou nebeskou i pekelnou 
skupinou.
The naughty and restless children of the Lanškroun 
area are often challenged by St. Nicholas and his 
companions, both heavenly and devilish.
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Náměstí Jana Marka Marků během 
adventu ožívá vánočními koncerty 
a doprovodnými akcemi.
During the Advent period the town square 
named after Jan Marek Marků is enlivened with 
Christmas concerts and accompanying events.
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Adventní trhy ve stylu Flerjarmarku.
Advent market in the Fler market style.4



...zpomal
a poznej
Lanškroun Lanškrounské náměstí v období adventu 

pod sněhovou peřinou.
The Lanškroun square in the Advent period 
with a snow cover.
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Vánoční Lanškroun
Lanškroun at Christmas



Tradici cyklistiky si Lanškroun drží od roku 1959. 
Dvakrát do roka se zde pořádávají dva etapové 
cyklistické závody s mezinárodní účastí. Malý 
závod míru a Regionem Orlicka.
Lanškroun has been maintaining its reputation as 
a town for cyclists since 1959. Two cycling stage-
races with international participants – the Small 
Peace Race and Through the Orlicko Region – are 
held here.

1

Žijeme sportem
Living Through Sports
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V roce 2018 vzniklo v lokalitě lanškrounských rybníků tréninkové hřiště Gladiator Race. O půl roku později se zde uskutečnil první ročník tohoto 
extrémního překážkového závodu. Hřiště je celoročně přístupné.
In 2018, the Gladiator Race sports training ground was built within the range of the Lanškroun ponds. Six months later, the first year of this extreme 
hurdle race competition took place here. The sports ground is open all year round.
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Lehkoatletický stadion mohou využít malí i velcí, pokud se zde zrovna nepořádají atletické závody.
The light athletics stadium may be used by both little ones and adults as long as there are no athletics competitions taking place.3

Nachází se zde také řada venkovních i krytých sportovišť. Sportovní lukostřelnice stojí za návštěvu.
Lanškroun offers several indoor and outdoor sports centres. The sports archery range is certainly worth visiting.4

Chov koní a jezdectví jsou s Lanškrounem spojeny několik desetiletí. Parkurové skákání si v Lanškroun drží více než 50 letou tradici. Nenechte si ujít 
pohled z koňského hřbetu na naši přírodu.
Horse breeding and horse-riding have been associated with Lanškroun for several decades. Showjumping has a tradition going back more than 50 years. 
Don’t miss a view of our impressive countryside from horseback.
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V L’Artu vystupují legendy jako The Plastic People of The Universe s filharmonií Brno. 
The L’Art centre attracts such musical legends as The Plastic People of the Universe with the Brno Philharmonic.2

Lanškrounský masopust se může pyšnit dvacetiletou tradici. Nechybí průvod masek, hodování, mnoho tance a hudby.
The Lanškroun carnival can boast about twenty years of tradition. Here you can admire a masked procession, feasting, and a lot of dancing and music.3

Více než půl století Lanškroun každý druhý víkend v září ožívá Lanškrounskou KOPOU a městskými slavnostmi. Nad osm tisíc účastníku 
si nenechalo ujít 50. ročník v roce 2018.
For more than half a century, every second weekend in September, Lanškroun has been the venue for the long-distance KOPA march 
and the accompanying town festival. In 2018, more than eight thousand visitors were attracted by the 50th year of this cultural event.
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Jsme rádi, že u nás působí aktivní ochotnická uskupení, která vždy spolehlivě pobaví všechny diváky.
We are very happy that there are some active local amateur theatricals which always amuse and entertain the entire audience.5



Nově vystavěné Multifunkční centrum L’Art 
s výjimečnou akustikou, kterou ocenili i významní 
umělci, vzniklo propojením bývalé zlatnické vily 
s moderní a funkční novostavbou. Odtud  
si odnesete řadu nevšedních kulturních zážitků.
The newly constructed multifunctional centre 
L’Art, with its unique acoustics, which was highly 
praised by numerous popular artists. 
This cultural centre was created by connecting 
a former goldsmith’s mansion with a modern 
and functional new building. We will bring you 
a number of remarkable cultural performances.
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Žijeme kulturou
Living Through Culture



www.LANSKROUN.eu

+420 465 385 207
+420 465 385 136

infocentrum@lanskroun.eu

Infocentrum
B. Němcové 124
Lanškroun-Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
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