Sedloňov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.338305N, 16.315483E

Nadmořská výška: 650 m n. m.

První pís. zmínka: 1542 (479 let)

Počet obyvatel: 210

PSČ: 517 91

Adresa URL: www.sedlonov.cz

O obci
Obec Sedloňov leží v Královéhradeckém kraji 13 km východně od Dobrušky, v severní části Orlických
hor. Mezi místní části obce patří Polom a k obci náleží také osada Ošerov.

Historie obce
Název obce vysvětluje pověst o sedle a uhlířích, ale původ jména asi nesouvisí ani s jezdeckými sedly
ani s horským sedlem, ani s vlastním jménem Sedloň, jak bývá někdy uváděno. Patrně vzniklo ze slov
siedlo nové nepřesným přepisováním....

Ubytování a restaurace
Obec nabízí svým obyvatelům, ale i turistům spousty restauračních a ubytovacích zařízení.

Okolí a příroda
Je rozložena v táhlém údolí Zlatého potoka. Část území tvoří CHKO s dvěma velkoplošnými
rezervacemi Bukačkou a Sedloňovslým vrchem. Území stoupá od 620 m nad mořem až do výšky 1050 m
na vrchol Sedloňovského vrchu.

Současnost obce
Obec má ideální podmínky pro rekreaci - malebnou lesnatou krajinu vhodnou pro turistiku. V katastru obce jsou
dvě velkoplošné rezervace, Bukačka a Sedloňovský vrch se vzácnými rostlinami a zachovaným lesem. Lesy
jsou protkány cestami s turistickým značením. V Sedloňově je chráněná ...

Sportovní možnosti
Lyžařský areál a snowpark SedloňovOficiální stránky areálu: www.skisedlonov.czLyžařský areál a
snowpark v Sedloňově je vhodný pro lyžující rodiny s dětmi nebo lyžaře a snowboardisty hledající
klidné prostředí s minimálními frontami zvláště ve ...

Památky a zajímavosti
V Sedloňově je chráněná lípa, největší v CHKO. Její obvod je 8,5 m a je asi 500 let stará. Druhá
chráněná lípa roste na Polomu. Ve spodní části obce je významný soukromý přírodní areál se
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skalkami. V osadě Ošerov je význačná luční ...

Doprava
Možnosti dopravy do SedloňovaDo Sedloňova je možné přijet po dobře sjízdné silnici vlastním
automobilem nebo linkovým autobusem. Nejbližší vlakové spojení je možné využít z Dobrušky (13 km)
nebo Nového Města nad Metují (19 km).Autobusy, vlaky, ...
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