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Tvrz Hanička
Tvrz Hanička patřila do obranného
systému předválečného opevnění
budovaného ve 30. letech minulého
století proti tehdejšímu nacistickému
Německu. Vojenský objekt se skládá
z 6 povrchových objektů, které v
podzemí propojují stovky metrů sálů
a chodeb částečně adaptovaných v
80.letech 20. stol. na válečné
pracoviště.

Rozhledna na Anenském vrchu
Na Anenském vrchu ve výšce 911
metrů se od roku 2010 nachází
dřevěná rozhledna.  Z rozhledny
jsou krásné výhledy na  Suchý vrch ,

Králický Sněžník, do Polska na
Bystřické hory a samozřejmě na
vlastní hřeben Orlických hor i na
západ do podhůří OH. Na vrcholu
se nachází také dva bunkry Anna a
Arnošt ze 30. let 20. století.

Rozhledny Bystřických hor
Nový Jánský most spojující v
Neratově český a polský břeh
Divoké Orlice, nabízí turistům
možnost navštívit dvě nové
rozhledny na vrcholech polských
Bystřických hor. Severním směrem
leží vrchol Jagodna s kovou
rozhlednou a jižním směrem potom
kopec Czerniec s dřevěnou
rozhlednou.

Muzeum Sýpka
Interaktivní muzeum přírody a
řemesel Sýpka v Rokytnici v
Orlických horách, které vzniklo v
objektu bývalé sýpky, je zaměřeno
především na děti. Ty se mohou v
muzeu brodit potokem, vidět zblízka
čápa černého nebo třeba vyrábět
lubové krabičky a perličkové
vánoční ozdoby.

Cyklistický okruh po Orlických
horách
Okruh začíná cca 2,3 km dlouhou
trasou k Vysokému kořeni - přírodní
vyhlídce, odtud pokračuje směrem k
tvrzi Hanička a k rozhledně na
Anenském vrchu. Dále po Jiráskově
cestě přes Mezivrší míří na Pěticestí
k odbočce na Kunštátskou kapli. Z
Pěticestí je možné sjet dolů do
Orlického Záhoří a vrátit se zpět do
Neratova.

Vrchní Orlice
Vrchní Orlice je připomínána jako
samostatná obec v roce 1603.

Dodnes se dochoval kostel Sv. Jana
Nepomuckého a pár staveb. Kostel
sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní
Orlici ožívá na svátek tohoto světce.

Kostel byl postaven v letech 1708 –

1712 stavitelem K. Reinem z
Rokytnice. V roce 1770 byl rozšířen
a byla přistavěna věž.

http://www.orlickehory.net/mista/suchak.htm
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