
    RYCHNOVSKO 
      Sobota 26.10.2019 

Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží. 

Odjezd 

Pardubice hl. n. 8.37 (sp. 1949) 

Hradec Králové př. 8.56 odj. 9.05 (sp.1949) 

Doudleby nad Orlicí příj. 9.50 odj. 9.54 (os. 25227) 

Peklo nad Zdobnicí příj. 10.03 

Trasa: 16 km, 274 výškových metrů 

Po vystoupení z vlaku se dáme vpravo po modré značce proti toku řeky Zdobnice 

směrem k věšadlovému mostu a zde přejdeme na červenou, která nás provede obcí 

Zákopanka, Pod Hradiskem a dojdeme  k rozcestníku, kde se červená kříží se žlutou. 

My pokračujeme dále po červené, ke kapli Svaté Anny. Zhruba po 700 metrech 

opustíme červenou a půjdeme okrajem lesa po neznačené cestě, až narazíme na 

žlutou (asi 700 m) u rozcestníku nad Betlémem. Po žluté dojdeme k rozcestníku 

Čihadlo, přejdeme silnici a dáme se vlevo k rozcestníku Studánka hotel. Zde je 

možné se občerstvit. Od rozcestníku nás zelená značka povede přírodním parkem 

Les Včelný do Rychnova nad Kněžnou kolem Kolowratského zámku přes Staré 

náměstí na nádraží. A tady jsme v cíli naší cesty. 

Občerstvení: Na trase z vlastních zásob, v hotelu Studánka, nebo v cílovém městě 
Rychnově nad Kněžnou 

Zpáteční spojení 
Rychnov nad Kněžnou odj. 14.33 (20210) 

Hradec Králové příj. 15.19 odj.15.37 (sp. 1851) 

Pardubice příj. 15.54 

Nebo pozdější spojení  

Rychnov nad Kněžnou odj. 15.02 (5134) 

Týniště nad Orlicí příj.15.29 odj. 15.33 (os. 5624)  

Hradec Králové příj. 15.57 odj.16.04 (os.6249) 

Pardubice příj. 16.26 

Odjezdy dalších vlaků z Rychnova nad Kněžnou hl. n. v 16.02 a v 17.03 



Mapa: Zelená edice map KČT č. 27 

Jelikož se budeme celý den pohybovat ve Východočeském kraji, je výhodné si 

zakoupit jízdenku IREDO. Jsou zde následující možnosti: Celodenní jízdenka pro 1 

osobu za 160 Kč, Pro 5 osob (kde max. 2 mohou být starší 15 let) za 320 Kč, nebo 

pro 4 osoby nezávisle na věku za 400,-Kč. 

Výlet připravila, vede a na Vaši účast se těší Ivanka Žaludová 

728 327 315     k.ivanka@tiscali.cz 

 
Vlastivědně poznávací text 

Věšadlový most Peklo nad Zdobnicí 

Jižně od obce Peklo nad Zdobnicí byl v r. 1840 vybudován přes řeku krytý dřevěný 

most věšadlové konstrukce. Je 17,2 m dlouhý a uvnitř přes 5 m široký. Vnější šířka 

mostu je 6,2 m, díky čemuž patří k nejširším dřevěným mostům u nás. Hřeben 

valbové střechy je 5,2 m nad mostovkou. Základem nosné konstrukce pekelského 

mostu jsou dvě lichoběžníková věšadla o výšce 3,25 metru a podélné trámy. Po 

generální opravě v roce 1982 byly tyto trámy nahrazeny 6 ocelovými nosníky tvaru 

písmena I. Zajímavostí je podélné bědnění (většinou bývá svislé) a žaluziové okno. 

Kaplička Svaté Anny 

Kaplička sv. Anny byla postavena v roce 1918 v lesích na Posvátníku nad Slatinou 
Nad Zdobnicí. Původně na tomto místě stál velký strom, na kterém byl umístěn obraz 
sv. Anny. Ten v zimě roku 1917 shořel. Trojdílný obraz na oltáři, odkazující na 
začátek 1. světové války, je dílem akademického malíře Eduarda Neumanna, faráře 
kostela sv. Jiří ve Slatině. V létě roku 1991 byla tato kaple opravena. Na počest 
dokončené opravy zde byla obnovena poutní tradice. Pár metrů pod kaplí se nachází 
i stejnojmenná studánka 

Letovisko Studánka 

Areál v přírodním parku les Včelný, který již od 17. století sloužil k lázeňským 

účelům. Ve zmíněném lese vyvěralo několik pramenů léčivé vody a v polovině 18. 

století u nich byla vystavěna kaplička Panny Marie. Skromnou lázeňskou budovu se 

dvěma dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením a nejnutnějším vybavením později 

doplnila malá lesní hospoda. V 70. letech 19. století byla lázeňská budova spojena s 

hospodou, restaurací a lůžkovým zařízením, čímž se Studánka stala malými 

klimatickými lázněmi pro delší pobyt letních hostů. Letovisko si téměř ihned získalo 

popularitu hostů z vyšší společnosti, např. spisovatelů, univerzitních profesorů nebo 

lékařů. Někteří se sem vraceli pravidelně a přiváděli další zájemce o klid a pohodu v 

lesní samotě. Společenský a kulturní ruch města se koncem 19. století stále častěji 

přenášel do přírodního prostředí Studánky-konaly se zde různé koncerty, sjezdy 

abiturientů gymnázia, slavnosti všeho druhu i sportovní zápolení, soutěže, výstavy i 

přehlídky módy. 

  



Když v roce 1907 vzniklo Studánecké družstvo, postavilo z výtěžků spolkové činnosti 

hřiště. O zvelebení Studánky se staral místní odbor Klubu československých turistů, 

založený po roce 1880. Město uskutečnilo v roce 1930 rozsáhlou přestavbu hlavní 

budovy podle plánů architekta ing. Františka Šímy a rozšířilo restauraci o velký 

moderní sál. V té době už potřetí zanikly lázně a léčivý účinek vody nahradilo zdravé 

lesní klima posilované chutnými jídly a nápoji všeho druhu. 

  

V roce 2006 koupil hotel, vilu a přilehlé pozemky nový majitel. V roce 2008 postupně 

došlo k vystavění nové budovy hotelu, rekonstrukci vily a v dalších letech je v 

plánu dobudování okolní infrastruktury. 

 

Rychnov nad Kněžnou 

Díky odkazu Karla Poláčka a dalších osobností historie města se každoročně koná 
několik kulturních akcí, které svým významem přesahují rámec města. K městu již 
nerozlučně patří festival Šlitrovo jaro, začátkem léta se v netradičních prostorách 
města konají atraktivní divadelní představení a koncerty pod názvem Poláčkovo léto. 
Velkou tradici má Rychnovská osmička, soutěž amatérů a tvůrců videoprogramů s 
mezinárodní účastí. Zcela originální a u nás výjimečná akce Filmový smích je 
každoročně na podzim věnována profilu některého z předních tvůrců či představitelů 
naší filmové komedie. 

Památky 

Pozornost turistů poutá kolowratský barokní zámek, kde kromě interiéru zámku 
(bohatá sbírka obrazů, knih, skla atd.) můžete navštívit i Muzeum a galerii Orlických 
hor. Také nedaleký kostel Nejsvětější Trojice a zvonice s třetím největším zvonem v 
Čechách Kryštofem, patří mezi významné kulturní památky města. Kromě církevních 
obřadů je totiž kostel i dějištěm koncertů vážné hudby, sborového zpěvu i místem, 
kde probíhají akce Orlického varhanního festivalu. V bývalé židovské synagoze 
obnovený interiér je památníkem spisovatele Karla Poláčka a zároveň obsahuje 
expozici judaismu v Podorlicku. 

 

Přírodní park Les Včelný 

Lesopark Včelný leží v překrásném údolí Javornického potoka severovýchodně od 
Rychnova nad Kněžnou. Malebnost a romantika příměstského přírodního parku s 
koupalištěm je velmi oblíbeným cílem obyvatel a návštěvníků města. 

 

 

 
 



 


