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Po třicetileté válce bylo na Rychnově podle Berní role z r.1954, 21 sedláků, 14 
zahradníků a 10 domkářů, měl 45 domů a zmiňován je jako Raichenau. 
V tereziánském katastru z r.1713 bylo zapsáno 39 hospodářů a 17 domkářů tedy 
celkem 56 stavení,byly tu 4 mlýny, 1 pekař, 1 kovárna a 1 hospoda, obec 
zaměstnávala obecního pasáka a mnoho lidí se živilo soukenictvím, sedláci se 
v r.1713 jmenovali: Weigel 6x,Wagner 4x, Richter, Janda,Fohri nebo Vohri, Hartig 
nebo Hortig 3x, Wurm 2x, Arnold,Neumann, Pohlig a Ulrich. V roce 1720 je Rychnov 
uváděn jako Reichenau a v roce1781-82 jako Reichen. 
Od r. 1853 se datuje zavedení brambor jako nové hospodářské plodiny, v roce 
1887 bylo v obci 146 čísel, tento rozmach se přičítal poměrně velké podpoře  
majitelů panství, kromě toho zrušení roboty 1750, odtržení od Koštic 1770, založení 
Malých Stinek 1780, založení obecní části Froschdorf(Žabákov)1788, 
zřízení palírny 1791, založení pivovaru 1794, pořízení hasičské stříkačky 1794, 
jako i propůjčení práva pořádat obecní trhy 1803. 
Poté co se v roce 1787 rychnovská farnost opět osamostatnila stal se Rychnov 
počátkem 19. století významným náhorním centrem tehdejšího hospodářského i  
obchodního děnní, podle záznamů z léta 1833 sestával tržní Rychnov ze 171 
domů a měl tehdy 1016 obyvatel, kteří se z velké části živili zemědělstvím. 
Rychnov měl 4 mlýny a od r.1794 vlastní pivovar na 10 sudů, varné právo si  
místní rychtář a hospodský koupil od vrchnosti. Do této doby museli rychnovští  
hospodští kupovat pivo z Verneřic, které měly propůjčená práva m.j. i povinost 
ostatních vesnic kupovat pivo a sůl, jako Příbram, Blankartice a Rychnov  
Christophem von Wartenberg 13. září 1775 a potvrzená císařem Maxem I., 
rychnovští jednali tedy proti tomuto nařízení což vedlo k tzv. Pivní válce 1779, kdy 
verneřičtí jednoho dne rozbili v rychnovském pivovaru a okolních vesnicích všechny 
sudy které nepocházely z Verneřic. Po následném jednání bylo varné právo přiznáno 
dědičně rychnovskému rychtáři. 
V roce 1769 zmíňované a v letech 1874-80 znovu započaté dobývání uhlí,nejdříve 
jižně od Katzenbergu a později východně od Tschejpenského lesa zůstalo bez 
větších výsledků. 
Při sčítání lidu v roce 1889-90 bylo v Rychnově napočítáno 1106 z toho 1001 
německých obyvatel, z důvodu velké vzdálenosti průmyslových oblastí se stav 
obyvatel této čistě zemědělské obce do r. 1939 snížil na 790, v první svět. válce  
padlo 30 mužů a v druhé bylo 52 padlých nebo pohřešovaných. 
Nečastější jména v roce 1934 na Rychnově byla: Weigel 47x, Richter a Wagner 24x, 
Hortig 17x, Neumann 16x, John 14x, Fohry 8x, Jande 7x, Eckert 6x, Heler 5x, Hanke 
4x, Gaube, Pöhlig, Kaulfuss, Phillip a Schicktanz 3x. 
V roce 1959 se nacházelo asi 80% bývalých rychnovských v tzv. DDR a zbytek  
v SRN. Podle nových českých seznamů se dnešní Rychnov skládá z obce Rychnov 
se 178 obyvateli proti 790 v r. 1939 a z osady Rytířov s 31 obyvatelem, 
počet domů celého nového Rychnova byl 45 proti 229 v r. 1939, zbořeny byly  
převážně domy v dolní části obce. 
 


