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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 6/2018  

 

Rychnovsko mezi lvem a orlicí 
 

Přesně sto let uběhne tento rok od vzniku samostatného Československa. K oslavám 

tohoto významného jubilea se stejně jako mnoho dalších organizací přidává také 

rychnovské muzeum. To ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rychnově nad 

Kněžnou vytvořilo výstavu, která odhalí, jak vypadalo Rychnovsko mezi orlicí a lvem, 

tedy mezi Rakouskem-Uherskem a Československem. 

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 27. dubna 2018 od 17 hodin v druhém 

patře Kolowratského zámku. Výstavu uvede její kurátorka Mgr. Tereza Vinterová. 

K poslechu zahrají na saxofon Jan Polnický a na basklarinet Adéla Přibylová za 

klavírního doprovodu Tetyany Peshkové. Vernisáž výstavy bude spojena se slavnostním 

zahájením výstavní sezóny v Orlické galerii. 

 

Na popis vzniku Československa si mnozí z nás pamatují dobře ze školních lavic. Na děj plný 

politických událostí a zvratů. Jak se ale tato neklidná doba odrážela v životech obyvatel na 

Rychnovsku? Jak hodně je ovlivnila? Jak probíhaly oslavy vzniku Československa? Na tyto i 

mnohé další otázky hledala odpověď historička rychnovského muzea Mgr. Tereza Vinterová. 

Ta uvádí tyto informace: „Výstava k výročí sto let od vzniku samostatného Československa se 

zaměří především na události na Rychnovsku. Představí i život deset let před tímto důležitým 

mezníkem našich dějin a deset let po něm. Výstava bude tímto způsobem i rozdělena. V první 

místnosti budou moci návštěvníci zjistit podrobnosti o první světové válce, československých 

legiích a hrdinovi od Zborova, litohradském rodákovi Karlu Vašátkovi, o úsilí T. G. 

Masaryka o vznik samostatného státu, ale především to, jak probíhal říjen 1918 na 

Rychnovsku. Druhá část výstavy pak přiblíží dění v našem okrese během tzv. zlatých 

dvacátých let, tedy v prvním desetiletí první republiky.“ 

 

Množství informací bude doplněno o sbírkové předměty, které ještě lépe přiblíží zachycované 

období velkých změn. „Za jedny z nejzajímavějších předmětů považuji pero, kterým se Tomáš 

Garrigue Masaryk podepsal při své návštěvě do kroniky města Vamberka, nebo ohořelé 

polínko z hranice, na které byly 29. října 1918 spáleny rakousko-uherské znaky,“ říká T. 

Vinterová. Model zmiňované hranice ve skutečné velikosti bude též součástí výstavy.  

 

Historické události budou taktéž dokumentované množstvím fotografií nejen z 29. října 1918, 

kdy propukly na základě zprávy o vyhlášení samostatného Československa mohutné oslavy. 

První oslavy se však v našem regionu omylem konaly již 5. října 1918. „V městě Dobrušce si 

špatně vyložili jeden z telegramů a do oslav se pustili už zmiňovaného 5. října 1918,“ 

upřesňuje historička rychnovského muzea. 
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Součástí výstavy bude také herna plná bludišť, her a skládaček věnovaných právě vzniku 

Československa, které chtějí přiblížit toto téma dětem.  

 

Velkou novinkou pro výstavní sály muzea, kde se bude nová výstava konat, je jejich přesun 

do II. patra Kolowratského zámku. V rámci rychnovského muzea dochází k propojení dvou 

poboček, Orlické galerie a výstavních prostor muzea. Doufám, že tato změna návštěvníky 

potěší a přinese i pro muzejníky mnoho nových možností, inspirace a společných akcí. 

 

Výstava „Mezi lvem a orlicí: Rychnovsko a vznik samostatného Československa“ bude 

otevřena od 28. 4 do 31. 10 2018. 

 

Kontakt pro další informace:  

Mgr. Tereza Vinterová, historička, tel. + 494 534 450, +420 775 336 412 

Mgr. Martina Pajerová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 
 


