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Cyklobusy vás dovezou na výlet i v září
Ačkoliv jsou letní prázdniny již za námi, doba výletů zdaleka nekončí. Také v září máte
možnost využít na svých cestách dvě linky cyklobusů, které vás dovezou na zajímavá místa
Kladského pomezí.
V září se můžete i se svými koly svézt cyklobusy o víkendech a o státních svátcích. Červená
linka jezdí z Hradce Králové, přes Jaroměř, Náchod, Teplice nad Metují a Trutnov, až
na Pomezní boudy. Na této trase můžete navštívit například pevnost Josefov, náchodský
zámek, klášter a dřevěnou školu v Polici nad Metují či Měděný důl Bohumír v Jívce. Po stopách
Boženy Němcové se můžete vydat do okolí České Skalice (více na
www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova) a v Hronově si připomenete slavné rodáky Aloise
Jiráska nebo Josefa Čapka. Za přírodními krásami si můžete vyšlápnout do Jestřebích hor
i do skalních měst v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují. Při zpáteční cestě je třeba počítat
s tím, že se cyklobus vrací pouze do Náchoda.
Modrá linka vyjíždí třikrát denně k našim polským sousedům z Náchoda přes lázeňské město
Kudowa-Zdrój do Karłówa a zpět. Na polské straně hranice najdete pozoruhodná skalní města
Hejšovina a Bludné skály ve Stolových horách. V Kudowě-Zdrój doporučujeme navštívit
Muzeum lidové kultury, Stezku mizejících řemesel, Kostnici nebo Muzeum hraček.
Více informací, tipů na cyklovýlety, přehled cyklotras a jízdní řády cyklobusů najdete
na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika.
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.
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.
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