
Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČO: 00371149   

 

E-mail: moh@moh.cz 

Tel.: +420 494 534 450 

www.moh.cz 

Muzeum je příspěvkovou organizací 

královéhradeckého kraje. 

 

Bankovní spojení: 1932571/0100 

DIČ: CZ00371149 

 

 

Rychnov nad Kněžnou, 8. června 2020 

 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 7/2020  

 

Nová muzejní výstava představuje počátky sportu a turismu 

v našem regionu 
 

Ve zdravém těle zdravý duch – to je název nové výstavy Muzea a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou. Během její návštěvy nahlédnete do prvorepublikové 

plovárny, školní tělocvičny či tábořiště Skautů 

 

A nejen to. Nová výstava představuje možnosti sportovního využití v regionu Podorlicka 

v období od konce 19. století do poloviny 20. století. „V této éře byly sport a turismus, hlavní 

témata výstavy, především vnímány jako společenská záležitost. Pořádaly se organizované 

vycházky do zajímavých lokalit. Je to i doba budování známých turistických chat v Orlických 

horách a značení dodnes využívaných tras. Dochází k rozmachu organizací, ve kterých se 

nejednalo pouze o samotný sport, ale i o morální hodnoty a lásku k vlasti. Příkladem mohou 

být Skauti, Sokolové či Orlové,“ říká na úvod etnoložka rychnovského muzea a jedna 

z autorek výstavy Mgr. Pavla Bláhová. Návštěvníci se seznámí na výstavě také s historií 

cyklistiky, plavání, tenisu, lyžování či bruslení. „Výstavní prostory v 2. patře Kolowratského 

zámku jsme rozdělily do jednotlivých okruhů, jejichž součástí jsou kromě výstavních exponátů 

i velkoformátové fotografie,“ doplňuje P. Bláhová. Jak bylo výše zmíněno, nahlédnout je tak 

možné do dobové plovárny, tělocvičny, jejíž vybavení se do dnešní doby jen pramálo 

změnilo, či na led za bruslařkou, která ve svých dlouhých šatech se všemi spodničkami 

zvládla piruetu. 

 

Ke zhlédnutí je na výstavě hned několik desítek sbírkových předmětů nejen z depozitářů 

rychnovského muzea. „Exponáty se nám podařilo zapůjčit z muzeí v Semilech, v Jičíně či 

Deštném v Orlických horách. Jsou zde však i příspěvky od jednotlivců, kteří reagovali na 

námi uveřejněnou výzvu k této výstavě. Sportovní nářadí pak bylo vypůjčeno z Gymnázia 

Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Kontakt se nám podařil navázat též 

s regionálními organizacemi Skatů, a to z Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou,“ říká 

Mgr. Martina Dostálová, historička rychnovského muzea a druhá z autorek výstavy. Právě 

díky poslední navázané spolupráci mohou návštěvníci výstavy obdivovat stan s podsadou, 

který je neodmyslitelně spojen se skautskými tábory. „Mezi zajímavé exponáty je určitě 

možné počítat také klobouk Prof. Ing. Dr. Miloty Fanderlika, který za svou činnost ve 

skautském hnutí obdržel řadu vyznamenání. Po roce 1968 se významně podílel na obnově 

českého skautingu a byl zvolen místonáčelníkem chlapeckého kmene Junáka. Zmínit je určitě 
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možné i turistické hole v řadě variant, které jsou doslova symbolem prvorepublikového 

turismu či vysoké kolo známé jako „kostitřas“,“ doplňuje Pavla Bláhová. Samotná výstavní 

expozice je letos doplněná o prostory zámecké chodby, kde je instalována část věnující se 

historii jednotlivých sportů na téměř dvou stovkách dobových fotografiích ze sbírek 

rychnovského muzea.  

 

Výstava „Ve zdravém těle zdravý duch“ je otevřena od 26. května do 31. října 2020 v 2. 

patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. 

 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Pavla Bláhová, etnoložka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 491 616 941, e-

mail: blahova@moh.cz 

Mgr. Martina Dostálová, historička MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 491 616 941, 

e-mail: dostalova@moh.cz 

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

+420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


