Rychnov nad Kněžnou a malebné Podorlicko
Rychnov nad Kněžnou je menší okresní město na úpatí Orlických hor, které má kromě historických památek
nesporně i krásné okolí. Právo na městský znak (Panna na jelenu) obdržel Rychnov již roku 1488 od Vladislava
II. Dominantou města je Kolowratský zámek - jeden z největších barokních celků východních Čech, postavený
v letech 1676-1690. Pozornost turistů poutají i Muzeum a galerie Orlických hor, které jsou součástí areálu
zámku. Také nedaleký kostel Nejsvětější Trojice a zvonice s třetím největším zvonem v Čechách Kryštofem
patří mezi významné kulturní památky města. Interiér bývalé židovské synagogy je památníkem spisovatele
Karla Poláčka a zároveň obsahuje expozici judaismu v Podorlicku.
Kromě zámku a dalších pamětihodností si zvláštní pozornost zaslouží barokní sochy a sousoší z 18. století na
městských prostranstvích a v okolí města. Nejhezčí vyhlídka na město s kulisou Orlických hor v pozadí je ze
židovského hřbitova "Na Láni".
Návštěvníci s malými dětmi jistě uvítají i Muzeum hraček, které je spolu s Městským Informačním centrem
umístěné v budově bývalé radnice na náměstí.
Milovníkům přírody se nabízí k procházkám les Včelný s Ivanským jezerem, kamennou sochou vodníka, skálou
opředenou bájí o poustevníkovi a nově zrekonstruovaným letoviskem Studánka.

Mětské informační centrum Rychnov nad Kněžnou
•
•
•
•

Svatohavelská 105, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
tel.: 494 539 027
e-mail: mic(@)rychnov-city.cz
web: www.rychnovsko.cz

•

http://www.rychnov-city.cz/index.asp

•

http://www.mojeorlickehory.cz/

•

http://www.rychnovsko.cz/

•

http://www.kulturark.cz/

Turistické cíle a rozhledny
•
•

Velká Deštná – 1115 m n. m. , nejvyšší bod Orlických hor
Vrbice u Kostelce nad Orlicí – 445 m n. m. – výška 30m

http://www.vrbice.info/rozhledna-2/oteviraci-

doba/
•
•
•

Skuhrov nad Bělou – 425 m n. m. – výška 9m
Osičina u Vojenic – 413 m n. m. – výška 53m
Tyršova rozhledna Rozálka v Žamberku – 468 m n. m. – výška 20m

http://www.zamberk.cz/Index.php?IdS=311

Muzea a památníky
Muzeum a galerie Orlických hor
•
•
•

tel. muzeum: 494 535 894
tel. galerie: 494 534 015
web: www.moh.cz

Synagoga – Památník Karla Poláčka
•
•
•

Palackého 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 533 173
web: www.moh.cz

http://www.osicina.cz/

Galerie – památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici
•
•

tel.: 494 545 135
tel.-památník: 494 545 172, 732 650 634, 736 134 693

Ornitologická expozice s ucelenou sbírkou 225 ptačích druhů
Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů.

•
•
•

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 534 450
web: www.moh.cz
http://www.moh.cz/~a~d~m~/plct.php

Muzeum krajky Vamberk
Nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, která seznamuje s vývojem české krajky od 18. století do současnosti.

•
•
•

Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
tel.: 494 541 518
web: www.moh.cz

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, Deštné v Orl. horách
•
•
•

Deštné v Orlických horách
tel.: 494 663 139, 602 936 946
web: http://villanova.webpark.cz

Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou
•
•
•

Staré nám. (bývalá radnice) čp. 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 603 193 122
web: www.muzeumhracek.wz.cz

Poutní místa a církevní památky

Monumentální barokní kostel v Neratově

Homol u obce Lhoty u Potštejna

při silnici Bartošovice - Orlické Záhoří

http://www.hrady.cz/index.php?OID=771

http://www.neratov.cz/

Zvon Kryštof, Rychnov

http://www.rychnov.estranky.cz/fotoalbum/zvon-krystof/zvonkrystof/

HANIČKA - muzeum s vojenskou tématikou
Dělostřelecká tvrz Hanička byla budována jako součást našeho stálého
předválečného opevnění proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu a měla být
jedním z pilířů naší obrany. Výstavba probíhala v letech 1936-1938. V

rozsáhlých prostorách novodobé správní budovy vyrůstá expozice fotografií, zbraní a techniky. Doba prohlídky s průvodcem
cca 80min.
www.hanicka.cz

Zámky a hrady regionu

Barokní zámek v Rychnově n. Kn.

Renesanční zámek v Častolovicích

http://www.kolowrat.com/

www.zamek-castolovice.cz

Empírový zámek v Kostelci nad Orlicí
www.zamekkostelecno.cz

Zámek Doudleby nad Orlicí
www.zamek-doudleby.cz

Zámek Opočno
www.zamek-opocno.cz

Hrad Potštejn
www.hrad-potstejn.cz

Areál hotelu Studánka
se nachází kousek od okresního města Rychnov nad Kněžnou směrem a Javornici. Tato oblast sloužila
lázeňským a rekreačním účelům už od 17. století zejména díky pramenům léčivých vod v okolí a
zdravému lesnímu klimatu. Budovu hotelu byla zrekonstruována v roce 2008 a kromě hlavní budovy
s restaurací je v areálu i vila s kavárnou či růžná sportoviště (např. lanové centrum) a přírodní divadlo.
Kromě klidu a úžasné přírody na vás čekají moderní relaxační technologie a wellness metody (solární
louka, masáž lávovými kameny, vířivá vana, apod.)
http://www.hotelstudanka.cz/

Poznejte okolí Rychnova nad Kněžnou na kole
Cykloturistika: Rychnov nad Kněžnou - Peklo nad Zdobnicí - Hradisko - Slatina nad
Zdobnicí - Bělá - Jaroslav - Javornice - Studánka – les Včelný –Rychnov
Náročnost: Trasa je středně těžká a vhodná pro horská i trekingová kola.
Kraj pod Orlickými horami východně od Rychnova nad Kněžnou je charakteristický
zvlněným terénem s loukami a četnými remízky uprostřed polí a s řadou potůčků
lemovaných vrbami a olšemi. Po dlouhé kilometry ve zdejší panenské přírodě nemusíte
potkat živáčka. Klid a pohodu, kterou v tomto malebném kraji získáte, jen tak neztratíte.
Zajímavosti na trase:
•
•
•
•
•

zámek Rychnov nad Kněžnou - barokní zámek
Peklo nad Zdobnicí- dřevěný krytý most
Hradisko - Osada poblíž řeky Zdobnice.

barokní kostelík Slatina nad Zdobnicí,
Javornice – Galerie malíře Vojtěcha Sedláčka
letovisko Studánka a přírodní park Les Včelný s Ivanským jezerem

