
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

         ze dne 11. 5. 2022 

Na konci května vyjíždějí turistické autobusy s přepravou kol 

Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyklistů. K přepravě na atraktivní 

místa našeho regionu nebo pro zpáteční cestu můžete v turistické sezóně využít několik linek 

turistických autobusů s přepravou kol, které poprvé vyjíždějí v sobotu 28. května 2022!  

Klasické cyklobusy s vlekem pro přepravu až 38 kol budou vypraveny na 4 pravidelných 

linkách. První z nich je vedena z Jaroměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do 

Deštného v Orlických horách. Další linka do Orlických hor jezdí z Náchoda, opět přes Nové 

Město nad Metují. Pravidelný spoj do Krkonoš bude v letošním roce veden po nové trase z 

Náchoda, přes Hronov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy. 

Tato změna zajisté potěší především cykloturisty, kteří mají namířeno do Jestřebích hor. Ani v 

letošním roce cestující nepřijdou o oblíbenou linku k našim polským sousedům na trase 

Náchod – Kudowa-Zdrój – Karlów. 

Cyklisté mohou na svých toulkách naším regionem využívat také víkendovou autobusovou 

linku z Úpice do Odolova s tzv. „cyklobatohem“ pro přepravu maximálně 6 kol a dále 

pravidelné vlakové spoje, jejichž kapacita je omezena na cca 6-10 kol.  

Turistické autobusy budou v provozu až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích. 

V průběhu letních prázdnin budou vybrané linky brázdit Kladské pomezí denně.  

Více informací a jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika a na webu 

www.dopravakhk.cz. Tištěné materiály, které vydává Královéhradecká krajská centrála 

cestovního ruchu, budou k dispozici v informačních centrech našeho regionu.   

 

 

Kladské pomezí 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.  

http://www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika
http://www.dopravakhk.cz/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kladské pomezí je taktéž 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.  

  

Kontakty: 

Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz, 

info@kladskepomezi.cz  

Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel.: 602 190 198 

Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033 

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,  

tel.: 607 648 561 

Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701 

 

 

foto: Tomáš Menec 
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