Deštné v Orlických horách
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.304647N, 16.350647E

Nadmořská výška: 649 m n. m.

První pís. zmínka: 1362 (660 let)

Počet obyvatel: 547

PSČ: 517 91

Adresa URL: www.obec-destne.cz

O obci
Obec Deštné v Orlických horách se nachází východně od města Dobrušky. Je to nejnavštěvovanější
středisko turistiky, rekreace a zimních sportů v Orlických horách.

Historie obce
Byla založena hluboko v lesích, táhnoucích se až do Hradce Králové. Patřila cysterciánům z kláštera
Svaté Pole u Třebechovic. Nejstarší písemná listina pochází z roku 1362. Původním zaměstnáním
horalů...

Ubytování a restaurace
Obec je nejvýznamnějším rekreačním střediskem Orlických hor. Turistům je zde k dispozici velké
množství ubytovacích a stravovacích zařízení různých kategorií. V obci funguje letní tábor pro děti
Šedý vlk, s výcvikem na koních.

Okolí a příroda
V blízkém okolí Deštného se soustředí nejatraktivnější místa Orlických hor - například
přírodní rezervace Bukačka, horská Masarykova chata na Šerlichu, nejvyšší hora Orlických hor Velká
Deštná...

Současnost obce
V obci se nachází mateřská a základní škola, knihovna, obecní úřad a pošta. Pravidelně tu vychází
zpravodaj Deštník. Ten informuje o společenských a kulturních akcích, které se ve vsi konají, například
v místním muzeu.

Sportovní možnosti
Deštné je dnes asi nejvíce známé jako významné lyžařské středisko. Parametry sjezdovek v
Deštném a ceníky vleků najdete zde. Běžkaři s oblibou využívají provoz zimních autobusů na
Šerlišské sedlo na hlavním hřebeni Orlických hor.

Památky a zajímavosti
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Dominantou obce je kostel svaté Máří Magdalény, dílo architekta Jana Blažeje Saniniho - Aichela. Santini
pracoval prokazatelně pro rychnovské panství od roku 1712. Kostel v Deštné navrhl pravděpodobně kolem
roku 1720.

Doprava
Obec Deštné je velmi dobře dopravně dostupná. Vedou zde silnice z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky či
Náchoda. Též autobusové spojení je poměrně dobré (Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Dobruška, Hradec
Králové, Praha). Autobusem lze dojet cyklobusem až na vrchol Šerlichu.

Ocenění obce
Obec Deštné v Orlických horách získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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