TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 19. 6. 2017
Do konce srpna bude červená linka cyklobusu jezdit po objízdné trase
Cyklobusy Kladského pomezí poprvé vyrazily do terénu 3. června a vozit nejen cyklisty budou až do
30. září. Bohužel díky důsledkům prací na silnici vznikla pro červenou linku cyklobusu jezdící na trase
Hradec Králové – Náchod – Adršpach – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Pomezní Boudy objízdná trasa.
Červená trasa cyklobusu bude tak až do 30. srpna jezdit od dolu Bohumír po objízdné trase přes Úpici
a Malé Svatoňovice do Trutnova. Vynechány jsou tak zastávky v Radvanicích a Chvalči. Objízdná trasa
platí i pro opačný směr. Důl Bohumír a Jívka jsou tak po dobu uzavírky rovněž obslouženy odpoledne.
Díky objízdné trase jezdí červená linka cyklobusu do Trutnova se zpožděním 15 min. a do cílové
stanice na Pomezní Boudy přijíždí v 11.23.
Na trase modré linky cyklobusu se žádné změny nekonají. Cyklobus tradičně vyjíždí z Náchoda v 8.15
a 12.15 směrem na polskou Kudowu Zdrój a Karłów do Broumova. Opačným směrem z Broumova vás
pak přiveze v 10.05 a 14.45. Modrá linka však v době letních prázdnin bude jezdit v pracovních dnech
pouze na Karłów, v sobotu, neděli a o svátcích až do Broumova.
Více o cyklobusech Kladského pomezí, podrobné jízdní řády a tipy na výlety naleznete na
www.kladskepomezi.cz.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím
zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem,
která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti
Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu
s polským Kladskem.
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