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Expozice rychnovského muzea se opět otevřou veřejnosti
Netradičně pro muzea otevře již v pondělí 3. května své brány veřejnosti Muzeum a
galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a jeho pobočky. Znovu zpřístupnění
expozic proběhne po několika měsících nařízeného uzavření z důvodu epidemie viru
způsobující onemocnění COVID-19. Jaké novinky čekají na návštěvníky a za jakých
podmínek budou expozice muzea znovuotevřeny?
To jsou jistě otázky mnohých z nás. Z důvodu stále hrozících rizik proběhne otevření expozic
rychnovského muzea za zpřísněných hygienických podmínek. „Abychom dbali na co největší
bezpečnost našich návštěvníků, bude povolen vstup do všech prostor pouze se zakrytými
dýchacími cestami, a to buď respirátorem třídy FFP 2 a vyšší nebo jeho ekvivalent z
nanomateriálu. Dále u vstupů do expozic budou k dispozici všem návštěvníkům desinfekční
prostředky na ruce. Na pobočkách, kde je to možné, prosíme o možnost využití platby platební
kartou. Dbáno bude i na dodržování rozestupů mezi návštěvníky. Maximální počet lidí, kteří
mohou být najednou v jedné expozici, bude omezen. Naše expozice jsou však dostatečně
rozsáhlé, takže se tohoto opatření nebojím a nemyslím si, že by to návštěvníky nějak zásadně
ovlivnilo,“ informuje na úvod ředitel rychnovského muzea, Mgr. Tomáš Zelenka. Dále
dodává: „Prosíme návštěvníky o kontrolu aktuálních informací na našich webových a
facebookových stránkách, protože otevření muzejních expozic může být ovlivněno vývojem
epidemie a nařízeními vlády“.
A na co se mohou po znovuotevření návštěvníci tedy těšit? V pondělí 3. května se pro ně
otevřou brány všech expozic, s výjimkou Orlické galerie, rozesetých po celých Orlických
horách. „Na pobočce Sýpka přivítá návštěvníky stálá expozice věnovaná zaniklým řemeslům a
přírodě Orlických hor, která je oblíbená především u rodin s dětmi kvůli své interaktivní
podobě. Kdo by nechtěl prozkoumat starý důl, zaposlouchat se do desítek ptačích hlasů či
vyzkoušet si historická řemesla. V bývalých rychnovských kasárnách bude zpřístupněna
expozice historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla
Plachetky, kde jsou nově nainstalovány interaktivní prvky nejen pro děti“ upřesňuje T.
Zelenka. V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká veřejnost nejen stálá expozice věnovaná
historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava „Orlické hory na fotografiích Jiřího
Šulce“. „Z důvodu epidemie bohužel muselo dojít ke změnám ve výstavním plánu. Proto byla
prodloužena fotografická výstava Jiřího Šulce, prezentující krásu a proměny našeho regionu,
a to až do konce srpna letošního roku. Avšak na naše příznivce čekají i novinky,“ uvádí
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etnoložka rychnovského muzea Mgr. Martina Rejzlová. Například výloha Muzea krajky
Vamberk bude využita jako nový výstavní prostor, kde bude představena výstava věnovaná
vrcholu Chlum, a to především zeměměřičským věžím, které zde stály více než jedno století.
Velkými změnami prochází také stálá expozice v prvním patře muzea. Její obnovená podoba
bude představena veřejnosti se začátkem hlavní turistické sezóny.
Mnoho novinek bude pro návštěvníky také připraveno ve II. patře Kolowratského zámku
v Rychnově nad Kněžnou. V Hlavních výstavních prostorách budou letos ke zhlédnutí hned
tři výstavy věnované zločinu, zbraním a četnictvu. „Tento rok se nám podařilo spojit hned
několik zajímavých témat dohromady. První z nich, postup vyšetřování vraždy, představuje
interaktivní výstava Mendelova muzea v Brně s názvem Stopa: Staň se detektivem a vyřeš
zločin. Téma zbraní pak prezentuje putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích.
Vystaveno bude přes sedmdesát zbraní východočeských puškařů. Třetí téma pak ukáže nejen
práci četníků za první republiky, ale také podobu četnické stanice či jejich výstroj a výzbroj,“
uvádí historička Mgr. Martina Dostálová. Výstavy budou stejně jako v minulých letech
doprovázeny hravým edukačním programem pro rodiny s dětmi v Muzejní dílně, během
kterého bude nutné odhalit, kdo z plyšáčků snědl narozeninový dort.
Z technických důvodu nedojde 3. května bohužel k otevření Orlické galerie. „I když nám je to
velice líto, museli jsme z důvodu nastalých překážek posunout otevření našich výstavních
prostor o zatím plánovaných 14 dnů. I tak se ale nyní mohou návštěvníci již těšit hned na
několik zajímavých samostatných výstav. Jako příklad mohu uvést prezentaci tvorby
jičínského malíře a grafika Jaroslava Uiberlaye, od jehož narození uplyne letos 100 let, či
výstavu mladého malíře Martina Zemanského s názvem Hlavy, masky a masopusty. Ovšem
objevná a velmi zajímavá bude jistě i výstava Orlické hory Věry Jičínské, kdy bude
představena vůbec poprvé a v tak velkém rozsahu její tvorba věnovaná našemu kraji a
Orlickým horám. Nově budou také zpřístupněny prostory Galerie za zdí a Dětské galerie,“
upozorňuje kurátor Orlické galerie, Mgr. Vlastislav Tokoš.
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou si tedy po svém znovuotevření
připravila pro návštěvníky mnohé novinky, které je jistě po tak dlouhé nucené odmlce velice
potěší.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605
569 783
Mgr. Martina Rejzlová, etnoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,
tel. +420 777 225 587
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Mgr. Vlastislav Tokoš – kurátor Orlické galerie, tel. +420 494 534 015, +420 604 788 361
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 739 961 768
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