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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 12/2021  

 

Měsíc září patří v rychnovském muzeu ptactvu 
A nejenom jemu. Soubor akcí pod názvem „Ptačí září“ je především upomínkou na 

významnou osobu Rychnova nad Kněžnou, ornitologa Karla Plachetku, od jehož úmrtí 

letos uplyne 60 let. 

 

Karel Plachetka se narodil 2. února 1877 v Bedřichovce u Orlického Záhoří v Orlických 

horách. Obecnou školu navštěvoval v Rokytnici v Orlických horách a posléze gymnázium 

v Rychnově nad Kněžnou. Už v mladém věku projevoval velký zájem o přírodu, ve kterém 

byl podporován rodiči i učiteli. Založil herbář, sbíral motýly a brouky; jeho největší láskou se 

však stalo ptactvo. Koníček přerostl v systematickou práci sice amatérskou, ale na zcela 

profesionální úrovni. „Vrcholem ornitologické činnosti Karla Plachetky se stala jeho sbírka 

čítající na 800 kusů preparátů ptáků, které byly všechny pečlivě zdokumentovány, datovány a 

lokalizovány. I přestože žil Karel Plachetka značnou část života v Brně, kde se svým švagrem 

provozoval železářství, jeho sbírka byla uložena v tzv. otcovském domě na Poláčkově náměstí 

čp. 88 v Rychnově nad Kněžnou,“ říká na úvod Mgr. Martina Marxová, edukátorka Muzea a 

galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. 

 

A právě do tohoto domu se v roce 1949 Karel Plachetka opět nastěhoval, aby v rodném kraji 

prožil stáří. Jeho práce na ornitologické sbírce však neustala. Tu i přes mnohé výhodné 

nabídky daroval pro budoucí generace do rychnovského muzea. Pouze část preparátů byla 

vybrána a odvezena pracovníky Národního muzea v Praze. „Plachetkův soubor ptactva tvoří 

jeden ze stěžejních pilířů našich sbírek. Přístupný je celoročně skoro v plném počtu ve formě 

otevřeného depozitáře ve správní budově rychnovského muzea v prostorách bývalých kasáren. 

Expozice je velice oblíbená i u školních exkurzí,“ doplňuje ředitel organizace Mgr. Tomáš 

Zelenka. 

 

V roce 1961 postihla Karla Plachetku pro jeho věk fatální nehoda, a to zlomenina nohy. 

Nedlouho po této událostí dne 24. září 1961 umírá. Pohřben je v rodinné hrobce na 

rychnovském hřbitově. „Význam Karla Plachetky pro náš region je velice důležitý. Bohužel se 

však mezi jinými personami Rychnova nad Kněžnou trochu ztrácí. Rozhodli jsme se tak 

k uplynutí 60 let od Plachetkova úmrtí naplánovat soubor akcí připomínající jeho osobu a 

téma s ním neodmyslitelně spjaté, tedy ptactvo. V sobotu 18. září bude uspořádána v Orlické 

galerii tvůrčí „Ptačí dílna“. Nejen děti, ale i dospělí, si budou moci vyrobit koláž vybraného 

ptáčka z látky nalepené na pevnou papírovou desku. O týden později, 25. září, se pak bude od 
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9 hodin v zámeckém parku konat „Setkání u ptačího zpěvu“. Zájemci se budou moci pod 

odborným vedením Kamila Hromádky z Ptačí oblasti Orlické Záhoří zaposlouchat do ptačích 

hlasů,“ uvádí M. Marxová. 

 

Hlavní ze souboru akcí se bude konat v pátek 24. září. Tento den bude na domě čp. 88 na 

Poláčkově náměstí odhalena pamětní deska. „Chceme tímto způsobem uctít památku a 

poděkovat Karlovi Plachetkovi za jeho celoživotní práci. Ve spolupráci s městem Rychnov 

nad Kněžnou jsme se rozhodli pro umístění pamětní desky na tzv. otcovským dům, která se 

tak, věřím, stane důstojnou vzpomínkou na tuto významnou osobnost,“ říká na závěr T. 

Zelenka a srdečně zve všechny zájemce na „Ptačí září“. 

 

Ptačí dílna – sobota 18. září 2021, od 10 do 16 hodin, Orlická galerie, II. patro 

Kolowratského zámku. Vstupné 60 Kč. Dílna vhodná pro děti od 7 let a jejich rodiče, ale 

i dospělé. 

Slavnostní odhalení pamětní desky Karla Plachetky – pátek 24. září 2021, od 17 hodin, 

Poláčkovo náměstí 88 (budova Déčka). 

Setkání u ptačího zpěvu – sobota 25. září 2021, od 9 hodin, zámecký park. Sraz na 

Poláčkově náměstí č. 88. 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420 

721 261 666 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. 

+420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


