
Více informací

Turistické zajímavosti v okolí

Utzův mechanický betlém
V Olešnici v Orlických horách najdete
v budově obecního úřadu Utzův
mechanický Betlém. Můžete si ho zde
prohlédnout a seznámit se s jeho
historií. Betlém je unikátní tím, že
kromě posuvného pohybu postavy
hýbají hlavou, rukama i nohama a v
některých případech se i vzájemně
přibližují či vzdalují.
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Muzeum
Muzeum nabízí expozici různých
historických předmětů a nábytku
zdejšího kraje. O vytvoření se
zasloužila Jarmila Lemfeldová,

exponáty byly většinou věnovány
místními občany. V roce 2004 byly
vystavované předměty restaurovány,

přestěhovány do nových prostor a
expozice zpřístupněna návštěvníkům.

Naučná stezka Po lehkém opevnění
Naučná stezka vás provede po jižním
okolí Olešnice. Cestou potkáte
několik objektů lehkého opevnění
vzoru 36 a 37. Stezka je osazena pěti
informačními panely, na kterých se
seznámíte s historickými souvislostmi i
technickými podrobnostmi
opevněných staveb. Půjdete i přes
několik míst s výhledy na Orlické hory,

při dobré viditelnosti je možné
dohlédnout až do Krkonoš.

Dělostřelecká tvrz Skutina
Tvrz Skutina byla projektována v
prostoru kóty Skutina u obce
Sedloňov. Z tvrze byly vybetonovány
pouze zmíněné dva pěchotní sruby a
zbytek tvrze včetně podzemí zůstal v
září 1938 v různém stavu prací. Práce
na tvrzi byly definitivně zastaveny 30.

září 1938.

Duszniki-Zdrój
Lázeňské objekty města leží v parku,

který je propojen s centrem města
cca 1 km dlouhou Chopinovou alejí.
Město si oblíbil hudební skladatel F.

Chopin, který se zde léčil i
koncertoval. Nejvýznamnějším
turistickým cílem je Muzeum
papírnictví.

Železniční viadukt Lewin Kłodzki
Pojedete-li autem po silnici č. 8 z
Náchoda do Kłodzka, u městečka
Lewin Kłodzki vaši pozornost upoutá
jeden z nejhezčích železničních
viaduktů ve střední Evropě. Je
součástí tzv. „Lázeňské železnice“

spojující Kłodzko s lázeňskými městy
Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój a
Kudowa-Zdrój. Se šesti oblouky je 117
metrů dlouhý a jeho maximální výška
dosahuje 25 metrů.
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