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Pěchotní srub Březinka

Březinka je samostatný izolovaný pěchotní srub Československého opevnění, které se budovalo v letech

1935 - 1938. Březinka je součástí Běloveského pevnostního skanzenu, ve kterém se nacházejí tři výstavní
objekty spolku KVH Náchod. Hlavním musejním objektem je srub N-S 82 Březinka, který je kompletně vybaven
a zrekonstruován do podoby z roku 1938, a to včetně výzbroje. Druhým musejním objektem je srub N-S 84 Voda,
ve kterém se nachází museum Československé armády přibližující období od založení Československých Legií
do roku 1945. Ve srubu se nacházejí dioráma k jednotlivým obdobím a druhu vojsk. Poslední expozice věnovaná
Čs. opevnění včetně jeho poválečných osudů se z důvodu nedostačujícího prostoru na Březince nachází ve srubu
N-S81 Lom.
Také zde se prodávají upomínkové předměty a odborná literatura. Nechybí ani drobné občerstvení.
Návštěvu tohoto musea vřele doporučujeme především rodinám s dětmi a všem, kteří se chtějí dozvědět něco
z historie.
www.brezinka.cz
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