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Když v roce 1635 zemřel, zdědili majetky jeho sourozenci kteří je posléze
prodali císařskému plukovníkovi Johan Thomas Freiherr von Brissigel, brzy po
jeho smrti 1652 přešel Rychnov a Koštice na hrabství Lobkowitzů a byl včleněn
do panství Liebshausen na teplicku, zde zůstal Rychnov až do roku 1850 kdy
byl zařazen do benešovského policejního okrsku. Nejdřív patřil hraběti
Christoph von Lobkowitz, potom jeho synovi hraběti Leopoldovi von Lobkowitz
který zemřel v roce 1697, jehož vdova Wilhelmine nechala v roce 1713 postavit
rychnovský kostel Sv.Bartoloměje. Další v dědičné řadě byla dcera Eleonora
Karoline která určila po své smrti 1720 dědicem svého manžela knížete Filipa
von Lobkowitz, toho následoval jeho syn kníže Ferdinand von Lobkowitz, hrabě
von Sagan, ten zemřel 16. prosince 1716 a zanechal po sobě deset nezletilých
dětí, jeho syn kníže Ferdinand Josef von Lobkowitz a hrabě von Raudnitz,
získal panství Liebshausen spolu s Košticemi a Rychnovem v roce 1724.
Nejstarší písemný záznam o Rychnově pochází z latinsky vedených
papežských desátkových registrů z r. 1352-1405, kde je uváděn jako Rychnov i
Richnow, v českém Centrálním majetkovém registru z let 1543-63 je jako
Rychnow, Reychov a v úštěcko-verneřické matrice zr. 1567-75 jako Reichenaw
a Reichenau zaznamenán. První ověřené záznamy o rychnovských obyvatelích
pocházejí z dodnes dochované rychnovské matriční knihy 1590-1013. Je sice
díky tehdejší příslušnosti Rychnova k Drahobuzi(u Libochovan), vedená
v českém jazyce, ale lze jednoznačně usuzovat ze jmen a z místních údajů i
odkazů na před r. 1590 existující Burgrechtregister, že se jednalo o německou
obec.
Počet vlastníků byl tehdy 47 z toho 22 sedláků s potahy(rozuměj kravskými),
13 domkářů s gruntem a 12 domkářů bez gruntu. Mnohokrát zmíňovaná
rodinná jména která s největší pravděpodobností patřila k původním
osídlencům Rychnova byla: Richter, Wagner, Hortig, Hartig, Harnisch, Weigel,
Burghardt, Hofmann, Kunz, Stor, Vohri, Wurm, Neumann a Watzel. V této době
měli rychnovští povinost dvakrát za rok z jara a na podzim zapřahat 12 potahů
s obsluhou, což bylo 50-70 lidí a poslat je na výpomoc do Koštic, na jaře na
setbu a na podzim na žně, jestli rychnovským úroda na poli shnije bylo
tehdejším majitelům panství jedno. K tomu se přidávaly další nařízení-nikdo se
bez vědomí vrchnosti nesměl oženit ani vzdálit ze vsi, právo první noci atd.

