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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 9/2021  

 

Archeologické léto s rychnovským muzeem 

Již podruhé pořádá Archeologický ústav AV ČR v Praze a v Brně celorepublikovou akci 

s názvem „Archeologické léto“. Mezi pěti desítkami spolupracujícími organizacemi je 

také Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.  

 

Na základě úspěchu loňského prvního ročníku „Archeologického léta“ bylo rozhodnuto 

zorganizovat i pro rok 2021 program komentovaných prohlídek archeologických lokalit 

s odborným výkladem profesionálních archeologů. Od 30. června můžou zájemci prozkoumat 

na 90 atraktivních lokalit po celém území České republiky. A jaké si pro ně vybrali rychnovští 

archeologové? 

 

„Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové se budou konat 14. a 17. 

července komentované prohlídky na probíhajícím záchranném výzkumu na polykulturní 

lokalitě v Doudlebách nad Orlicí,“ říká na úvod archeoložka rychnovského muzea PhDr. 

Martina Beková. Ta se společně s pracovnicí FF UHK Bc. et Bc. Michaelou Martínkovou 

stane průvodkyní zájemců o archeologii a představí jim nejnovější objevy na lokalitě. V srpnu 

vás pak archeoložka Martina Beková provede po pozůstatcích hradu Rychmberk (k. ú. 

Liberk) a jeho okolí. „Společně si prohlédneme původní areál samotného hradu, jeho 

částečně zachovalé opevnění či dosud neznámé předsunuté opevnění. Pohovořeno bude i o 

dalších dokladech bojových akcí v okolí hradu,“ doplňuje M. Beková. Komentovaná 

prohlídka hradu Rychmberk se bude konat 18. a 21. srpna. 

 

I druhý rychnovský pracovník archeologické oddělení, Bohumír Dragoun, si připravil pro 

veřejnost zajímavé komentované prohlídky, na které srdečně zve: „V pátek 23. července se 

vydáme prozkoumat hrad Potštejn z hlediska archeologického bádání. Ve spolupráci 

s Vlastivědným muzeem v Dobrušce o necelý týden později, tj. ve čtvrtek 29. července, 

projdeme zalesněný vrch Chlum, kde si se zájemci popovídáme o zaniklém Srubu z roku 1495 

a mnohačetných dokladech pravěkého osídlení. Na závěr pak ve čtvrtek 19. srpna navštívíme 

zaniklou ves Žďáry na k. ú. obce Spy u Nového Města nad Metují, která nám díky 

geofyzikálnímu průzkumu vypoví svůj příběh.“ 

 

Nabídka rychnovského „Archeologického léta“ je tedy velice rozmanitá. Bližší informace o 

akcích naleznete na webových stránkách muzea. 
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14. (v 16 hod.) a 17. července (v 17 hod.) 2021 – Den otevřených dveří na výzkumu 

v Doudlebách nad Orlicí- sraz na konci ulice Na Slovensku. 

23. července 2021, od 17 hodin – Komentovaná prohlídka hradu Potštejn – sraz na 

parkovišti před hradem. 

29. července 2021, od 17 hodin – Procházka po Chlumu u Dobrušky – sraz na parkovišti 

ulice Mělčanská naproti fotbalovému hřišti v Dobrušce. 

18. (v 16 hod.) a 21. srpna (v 17 hod.) 2021 – Komentovaná prohlídka hradu Rychmberk 

(k. ú. Liberk) – sraz nad hradem na volejbalovém hřišti v Liberku. 

19. srpna 2021, od 17 hodin – Zaniklá ves Žďáry, kat. Spy u Nového Města and Metují – 

sraz na křižovatce Nové M. n. M. – Deštné – Spy. 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Martina Beková, archeoložka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. + 420 494 534 450, 

+420 721 857 687 

Bohumír Dragoun, archeolog MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 607 930 106 

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

+420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


