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Název muzea: Muzeum řemesel Letohrad 
WWW stránky : http://www.orlicko.cz/Letohrad/Muzeumremesel/  
Telefonické spojení: 465 622 160 
Adresa: Nový Dvůr čp. 143, 561 51 Letohrad, e-mail: letohrad@muzeumremesel.cz  
Otevírací doba: duben – říjen denně 9 – 17 hodin, listopad – březen pondělí – pátek 9 – 16 
hodin 
Vstupné:  Trasa A: do 6 let v doprovodu rodičů zdarma, základní vstupné (nad 15 let) 60,- 
Kč, snížené 40,- Kč, skupinové á 50,- Kč, rodinné 150,- Kč. Trasa B: do 6 let v doprovodu 
rodičů zdarma, základní vstupné (nad 15 let) 40,- Kč, snížené 30,- Kč, skupinové á 20,- Kč, 
rodinné 100,- Kč. 
 
Muzeum se nachází v areálu Nový Dvůr v Letohradě (viz „1“ na mapě na obr. 1).  
 

 
   
Obr. 1 Letohrad na mapě Východních Čech 
 
Do Letohradu je možné přijet autobusem, autem či vlakem. Vlakové nádraží je od muzea 
vzdálené asi 0,5 km. V prostorách Nového Dvora je možné pohodlně zaparkovat i autobus. 
 



Z historie muzea (Z historie Nového Dvora, 2001) 
Nový Dvůr byl v dřevěné podobě vystavěn ještě před rokem 1554, v roce 1750 byla 
dokončena jeho přestavba do dnešní podoby na kamenný a cihlový objekt hrabětem Janem 
Václavem Bredou. Nový Dvůr sloužil jako hospodářské budovy kyšpereckého panství. 
Budova muzea byla po roce 1947 využívána jako sklad obilí a v roce 1965 velmi poškozena 
vestavbou konstrukce osmi obilních sil.  
Současní majitelé (Pavel a Drahomíra Taclovi) zde provádějí od podzimu roku 1996 
rekonstrukci a přestavbu na Společenské centrum (vinárna, restaurace, zahradní restaurace, 
galerie, muzeum, prodejny). 
Exponáty muzea pocházejí převážně z oblasti Orlických hor. Majitel je sháněl pomocí svých 
znalostí regionu, inzertních novin, spolupracovníků a přátel. Vlastní instalace expozic pak 
byla provedena za šest týdnů. Muzeum bylo otevřeno 18. května 2000, o dva roky později 
bylo otevřeno ještě třetí patro.  
Muzeum má plochu 720 m2 a stále se jeho plocha rozšiřuje. Jedná se o nejrozsáhlejší muzeum 
řemesel v České republice a muzeum nabývá významu i v Evropě. 
 
Prohlídkové trasy (Muzeum řemesel, 2001) 
Trasa A 
Rozsáhlejší z tras je trasa A, která představuje expozici ve třech patrech barokní sýpky. 
Expozice podává ucelený obraz o více než 40 řemeslech nejčastěji z počátku 20. století 
v typicky vybavených dílnách. 
První patro nám přiblíží řemesla a řemeslné dílny, například unikátní kompletně vybavenou 
paramentářskou dílnu, která existovala v blízkém městečku Jablonné nad Orlicí. Podle 
dostupných informací je podobná expozice paramentáře v republice ojedinělá. Mezi 
dřevozpracujícími řemesly se nachází kolář, bednář, šindelář, truhlář či umělecký řezbář. 
Mezi kovodělnými řemesly je zastoupen kovář, zámečník, klempíř, kovotlačitel a hodinář. 
U řemesel obstarávajících textil a oděv je expozice krejčího, kožešníka i ševce. Mezi 
novodobějšími najdeme kloboučníka nebo fotografa. Ke stavebním řemeslům patří kamnář, 
cihlář a kameník. Zajímavá je i expozice dokládající vývoj praní prádla. Mezi nejzajímavější 
exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel a mechanické dílny. 

   

 
 

Obr. 2 Mechanický skanzen řemesel (Muzeum řemesel Letohrad, 2008) 



 
Druhé patro muzea začíná prohlídkou světnice představující život na vesnici před 100 lety. Za 
řadou nářadí a strojů užívaných k obdělávání pole za účelem pěstování obilí se nachází 
rozsáhlejší expozice muzea - mlynářství. Expozice je sestavena z několika zrušených mlýnů a 
nachází se zde vše, co k mlýnu patřilo - od vodního kola o průměru 6 m až po celou mlecí 
technologii s instalovanými mlýnskými stroji. Pro přehlednost a názornost poslouží i unikátní 
model mlýna z roku 1905. Dále se podíváme do pekárny s  roštovou pecí s horním topením. 
Mezi obsahově zajímavé patří například výuční list preclíkáře z roku 1813. Tento list je 
vzácný tím, že je druhý známý v České republice. Další expozice přibližují zpracování 
mléčných výrobků s exponáty jako např. různé druhy máselnic, lisy na tvaroh apod. Dále se 
podíváme do pekárny s roštovou pecí s dolním topením. Další expozice přibližují cukráře, 
zpracování masa, mléka či medu. Mezi další vystavené exponáty patří například řeznické 
stroje, špalek se zaťatou sekerou, perníkářské formy, medomety apod. Zajímavá je také 
živnost pohřebnictví nebo-li funebráctví. 

 

 
 

Obr. 3 Mlynářství (Muzeum řemesel Letohrad, 2008) 
 

 
Ve třetím patře jsou převážně služby prospěšné celé společnosti (hasič, četník, železničář, 
hospoda, v pozdější době také vzniklé řemeslo kartáčník, kterých bylo v našem regionu velké 
množství). Je možné si prohlédnout hasičský vůz z roku 1902. Kožedělné řemeslo je 
představeno sedlářem. Dalšími vystavovanými řemesly jsou tkadlec, provazník, kartáčník. 
 
Trasa B 
Jedná se o expozici v přízemí budovy, kde se ve třech rozsáhlých místnostech nachází 
nejdůležitější nástroje a stroje pro zemědělství (brány, radlice, historický traktor, fukar, lejta 
apod.). V následující místnosti je možné shlédnou ukázky ze soustružnické, zámečnické a 
kovářské dílny včetně výhně. Další plocha je věnována zpracování dřeva – je zde ukázka 
dílny koláře, bednáře a truhláře. 
 



Školní třída 
Nová expozice mimo trasy A a B je místnost, která je koncipována jako stará školní třída. 
Nechybí zde dřevěné lavice, destičky na psaní a velmi mnoho školních pomůcek, modelů a 
obrazů.   
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