
Vážení turisté, příznivci Orlických hor 
a cykloturistiky CYKLOBUSY ORLICKÝCH HOR 2013

Cyklobusy do Orlických
hor, oblasti Bukové hory 
a Králického Sněžníku vy-
jíždí již po jedenácté.
V letošním roce nedochá-
zí k žádným zásadním 
změnám oproti loňské 

sezóně. Celkem jedenáct autobusových 
linek Vás vyveze do tradičních vrcho-
lových partií Orlických hor. Vzhledem 
k neustále se rozvíjející spolupráci s naši-
mi polskými partnery je v letošním roce 
opět v provozu linka směřující do pol-
ských Bystřických hor s výstupním mís-
tem v samém centru hor Spalona. Území přilehlého Polska nabízí rozsáhlou síť 

cyklotras propojující zajímavé turistické 
cíle, doplněné vhodně objekty agro-
turistiky a gastronomie. Pokud chcete 
ochutnat například tradiční polskou spe-
cialitu pstruh na grilu, hledejte tak nápis 
„Smazialnia pstraga“. 

Ve spolupráci s regionálními novinami 
Rychnovský Deník Vás i v letošním roce 
budeme průběžně informovat o zajíma-
vých turistických cílech na trasách cyklo-
busů. Nabídku turistických zajímavostí 
naleznete v sobotním vydání a bude 

vycházet pravidelně po celou sezónu 
provozu cyklobusů.  

Dovolujeme si Vás opět požádat o vě-
nování patřičné pozornosti bezpečno-
sti jízdy. Respektujte i další účastníky 

turistiky, zejména pěší chodce. Při výbě-
ru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou kondici. Pro jistotu si uložte 
kontakty na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organi-
zaci GOPR, kteří vám v případě nouze poskytnou první pomoc. 

Celá oblast Orlických hor se nachází v cenné přírodní lokalitě, kterou bychom 
si měli všichni chránit. Připojujeme tak ochranářské desatero cyklisty a prosíme 
všechny příznivce cykloturistiky i pěší turistiky, aby dodržovali vyznačené trasy 
a nezatěžovali naši krajinu zbytečným, přírodou nezvladatelným odpadem.

Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám všem přejeme spoustu nevšedních
zážitků ze sedla kola.

 
Sekretariát Euroregionu Glacensis

organizátor projektu „Cyklobusy Orlických hor“ 

Zahájení provozu cyklobusů u společností AUDISBUS, s.r.o., Veolia Transport 
Východní Čechy, a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a ČD, a.s., se uskuteční dnem 
25. 5. 2013. Ukončení provozu bude 29. 9. 2013. Více na www.euro-glacensis.cz.

VYSVĚTLIVKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
I - PROJÍŽDÍ
( - VLNOVKA MÍSTO ČASOVÝCH (NEBO KILOMETROVÝCH)
ÚDAJŮ (SPOJ JEDE JINÝM SMĚREM)

Veolia Transport Východní Čechy a.s.,
Na Ostrově 177, 537 010 Chrudim
tel.: 469 660 811
www.vychodnicechy.veolia-transport.cz

Przewóz rowerów

AUDIS BUS, s.r.o.
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 533 737
e-mail: info@audis.cz, www.audis.cz

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Třebovská 330, 560 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 500 620, 465 521 150, www.icomtransport.cz

ČESKÉ DRÁHY, a.s.
Krajské centrum osobní dopravy a přepravy
P. O. BOX 70, Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové
www.cd.cz

Ochranářské desatero cyklisty
jezdí pouze po vyznačených cyklotrasách
neodhazuje odpadky
v přírodě nerozdělává otevřený oheň a nekouří
k přespání nepoužívá stanu ani jiných přístřešků
zdržuje se veškerých hlasitých projevů
po vykonání potřeby místo uvede do přijatelného stavu
nepoškozuje přírodu
jezdí pomalu a sleduje okolí
dává pozor na ostatní cyklisty a turisty
chová se tak, jak by chtěl, aby se ostatní chovali k němu

Do po ru če ní: při vý bě ru tra sy
(dél ka, pře vý še ní)
ne za po mí nej te na své zdra ví
a sou čas nou kon di ci.

Hor ská služ ba ČR v regionu Orlické hory:
Dešt né v Orlických horách
tel.: +420 494 663 152, mo bil: +420 606 725 102-3
Říč ky v Orlických horách, tel.: +420 494 595 735,
Čen ko vi ce, tel.: +420 465 391 100, mo bil: +420 606 725 101
Dolní Morava, tel.: +420 465 634 139, mo bil: + 420 602 542 329

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Grupa Wałbrzysko - Kłodzka
Stacja ratunkowa: 57-340 Duszniki-Zdrój, Zieleniec 60
woj. Dolnośląskie, pow. Kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój
tel.: +48 74 866 81 21

Informační centra regionu

Některé doporučené servisy

Hra dec Krá lo vé, tel.: 495 534 482
Ja ro měř, tel.: 491 847 220
Čes ká Ska li ce, tel.: 491 453 870
Ná chod, tel.: 491 420 420
Opočno, tel.: 494 668 111
No vé Měs to nad Me tu jí,
tel.: 491 470 331, 491 470 289
Olešnici v Orlických horách,
tel.: 732 928 374
Dobruš ka, tel.: 494 629 581
Tře be cho vi ce pod Ore bem,
tel.: 495 592 053, 602 795 823
Rych nov nad Kněž nou,
tel.: 494 539 027
Skuh rov nad Bě lou,
tel.: 494 598 248
Dešt né v Or lic kých ho rách,
tel.: 492 601 601
Or lic ké Zá ho ří,
tel.: 725 081 136
Kos te lec nad Or li cí,
tel.: 494 337 261

Cyk lo ser vi sy Ná chod a oko lí:
Cyklo Tony, Ná chod - Mlýn ská
tel.: 491 421 594 
Famos, Ná chod - Bě lo ves ká
tel.: 491 421 888 
Apollobikes, Ná chod - Klad ská
tel.: 491 426 020
 
Cyk lo ser vi sy No vé Měs to nad Me tu jí 
a oko lí:
Jiří Libra, V Ale ji 745, No vé Město nad
Metují, tel.: 491 471 338
Cyklo Valta, Hu so vo n. 1212, No vé
Město nad Metují, tel.: 491 472 867
Informační centrum v No vém Měs tě 
nad Me tu jí je za po je né v pro jek tu 
,,Cyk lis té ví tá ni“, kde je po sky to váno 
zá klad ní ná řa dí k samoobslužné opravě

Cyk lo ser vi sy Dobruš ka a oko lí:
Vik tor Mar šá lek, Kos tel ní 369,  
Dobruš ka, tel.: 494 623 276

Cyk lo ser vi sy Rych nov n. Kn. a oko lí:
Fa mos RK Pan ská 25, Rych nov n. Kn.,
tel.: 494 531 975

Choceň, tel.: 465 461 949
Vamberk, tel.: 494 320 171,
733 772 650
Ro kyt ni ce v Or lic kých ho rách, 
tel.: 494 595 326
Pas t vi ny,
tel.: 465 637 496, 465 637 252
Žam berk, tel.: 465 612 946
Le to hrad, tel.: 465 622 092
Ús tí nad Or li cí, tel.: 465 514 111
Čes ká Tře bo vá, tel.: 465 500 211
Jab lon né nad Or li cí,
tel.: 465 641 371
Lanškroun, tel.: 465 320 007,
465 385 257
Čer ve no vod ské sed lo,
tel.: 602 410 714, 603 874 843
Krá lí ky, tel.: 465 631 117
TIC Dol ní Mo ra va,
tel.: 464 620 730, 602 378 150

Cyk lo ser vi sy Vam berk a oko lí:
Sport - Jizd ní ko la - Ra doš Ví deň ský
Hu so vo ná měs tí 100, Vam berk,
tel.: 494 541 784

Cyk lo ser vi sy Žam berk a oko lí:
Cyklosport Prokopec, Hlu bo ká 106, 
Žam berk, tel.: 465 614 653
Cyklo Janoušek, Ná draž ní 763,
Žam berk, tel.: 465 613 120

Cyk lo ser vi sy Jab lon né nad Or li cí
a oko lí:
Cyk lo sport Mach, Ná draž ní 272,
Jab lon né nad Orl., tel.: 465 642 455

Cyk lo ser vi sy Lanškroun a oko lí:
Cyklosport Dvořák, nám. J. M. Mar-
ků, tel.: 465 323 048
Cyklo Fořt, u kruhového objezdu
tel.: 608 861 363

Cyk lo ser vi sy Krá lí ky a oko lí:
Sport Jiráska, Ma lé ná měs tí 338,
Krá lí ky, tel.: 465 631 236

Vydal Euroregion Glacensis.
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Text “Novinky, které...” sestavil Euroregion Glacensis. Foto Miloš Kaválek, Miroslav Švestka,
Ing. Martin Prouza a Audisbus, s.r.o. Grafická úprava Miloš Kaválek.

c  Kompletní realizace Miloš Kaválek, grafická úprava tiskovin v roce 2013.

Kursuje w soboty, niedziele i święta.
Opłata: korony i złote.

Novinky, které doporučujeme navštívit:
Naučná stezka Opevnění Rokytnicka – Nad Rokytnicí v Orlických horách prochází pev-
nostní systém budovaný v letech 1936-38 proti tehdejšímu nacistickému Německu. Dle 
vyjádření odborníků patří úsek Panské Pole – Komáří vrch mezi značně zachovalou část 
opevnění, která nebyla příliš poškozena během války Wehrmachtem. Nyní se podařilo vy-
budovat 4,5 km naučné stezky, která v úseku Panské Pole – Anenský vrch mapuje unikátní 
systém naší předválečné obrany. Součástí stezky je také orientační systém v areálu muzea 
Pevnost Hanička. Stezka prozatím končí na vrcholu Anenského vrchu (992 m n. m.).

Domek Prokopa Diviše Žamberk – zde se roku 1698 narodil vynálezce bleskosvodu. Návštěvu 
můžete spojit s výletním okruhem městem, trasa je nenáročná, vhodná pro pěší i cyklisty
s malými dětmi, pro dětské kočárky, vozíčkáře. Délka: asi 8,5 km – www.zamberk.cz/muzeum
Maarův mlýn v Písečné – restaurovaný čtyřposchoďový vodní mlýn s instalovanou Franciso-
vou turbínou z roku 1926, se dvěma mlecími stolicemi s loupačkami, čističkami, šrotovníkem 
a míchačkou na mouku se svislým šnekem.
Horské terénní tříkolky Šerlišský mlýn – letní atrakce pro celou rodinu na horských tříkolkách, 
kárách na lyžařském vleku a sjezdovce – www.skidestne.cz

Masarykova chata (1019 m n. m.)
Pašerácká lávka – Ledříčkova skála v Bartošovicích v Orlických horách
Vojenské muzeum tvrz Hanička u Rokytnice v Orlických horách – www.hanicka.cz
Skanzen Villa Nova Uhřínov pod Deštnou – www.villanova.cz
Neratov – barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie – www.neratov.cz
Pastvinská přehrada – v údolí Divoké Orlice  – www.orlicko.cz
Trojmořský vrch (Klepáč) – vrchol masivu Kralického Sněžníku ve východních Sudetech o výš-
ce 1145 m n. m., ležící mezi Výrovníkem a Jelením vrchem v hraničním hřbetu s Polskem

Kam na kolo?
Královská hřebenová (23 km) - celý výlet vede po červené cykloturistické značce 4071 - 
Šerlich - Velká Deštná - Pod Homolí - Pěticestí - Mezivrší - Anenský vrch - Hanička.
Absolvovat ji můžete i s nejmenšími dětmi. 
Okolo Pastvinské přehrady (35 km) - Žamberk - Líšnice - Nekoř - Klášterec nad Orlicí - 
Nekoř - Šedivec - Letohrad - Žamberk. Trasa vede okolo nádherné Pastvinské přehrady. 
Přes soutok Orlic na Homoli (62 km) - Choceň - Rousínov - Horní Jelení - Borohrádek 
- Žďár nad Orlicí - Zdelov - Kostelec nad Orlicí - Suchá Rybná - Vrbice - Nové Litice - 
Lhoty u Potštejna - Homole - Koldín - Choceň. Tato trasa vás provede dvěma typickými 
podhorskými meandry Tiché a Divoké Orlice. 
Krajem Karla Poláčka (59 km) - Rychnov nad Kněžnou - Studánka - Javornice - Bělá - 
Nebeská Rybná - Julinčino údolí - Pěčín - Slatina nad Zdobnicí - Rybná nad Zdobnicí 
- Záchlumí - Litice nad Orlicí - Potštejn - Záměl - Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad 
Orlicí - Slemeno - Jedlina - Rychnov nad Kněžnou. Tato trasa prověří vaše síly v oprav-
dových kopcích horského rázu a na terénních cestách v údolích řek.
Královská (2 x 30 km) - Žamberk - Letohrad - Ústí nad Orlicí - Choceň. Nejoblí-
benější cyklostezka.
Cyklostezka (10 km) - Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - Choceň. Druhá nej-
delší stezka, která disponuje novým kvalitním povrchem.
Cyklostezka údolím Tiché Orlice (12 km) - Lípa nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí - 
Doudleby nad Orlicí. Nově prodloužená cyklostezka. 
Cyklotrasa Třebechovice pod Orebem - Žamberk - trasa je pro zdatnější cyk-
listy a vede z Třebechovic pod Orebem přes Kostelec nad Orlicí - Potštejn až do 
Žamberka.

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM
Linka č. 5 „Zelená“ jede z důvodu dlouhodobé uzavírky na 
Novém Hrádku objížďkou přes Slavoňov, náhradní zastáv-
kou za „Nový Hrádek,náměstí,“ je zastávka „Nový Hrádek, 
odbočka Doly“.

Město
Nové Město nad Metují

Město
Česká Skalice

Město
Opočno

Město
Borohrádek

Město
Dobruška

Město
Týniště nad Orlicí

Město
Vamberk

Městys
Častolovice

Obec
Provodov - Šonov

Město
Kostelec nad Orlicí

Městys
Doudleby nad Orlicí

Obec
Pěčín

Město
Hradec Králové

Město
Jaroměř

Město
Smiřice

Svazek obcí
Dolní Bělá

Obec
Javornice

Město
Rokytnice v Orl. horách

DSO
Mikroregion Bělá

Obec
Slatina nad Zdobnicí

Tvrz Orlice – od června nabízí nejen prohlídku opravené tvrze s originálním gotickým a renesanč-
ním sklepením, sbírkou zbraní, funkční historickou knihtiskařskou dílnou a dalšími expozicemi, ale 
i restauraci a ubytování – www.tvrzorlice.cz
Kramářova chata na Suchém vrchu – v červenci loňského roku byla po mnoha letech znovu 
otevřena obnovená Kramářova chata na Suchém vrchu ve výšce 995 m n. m. s nabídkou jak stra-
vovacích služeb ve stylové restauraci a bufetu, tak ubytování v příjemných apartmánech a pokojích 
– www.suchak.cz
Rozhledna Anna na Anenském vrchu (991 m n. m.) byla vybudována v r. 2010 státním 
podnikem Lesy České republiky. Výška rozhledny je 16,5 metru. Současná rozhledna je bez-
obslužná a je otevřena celoročně. Z vrcholu rozhledny je krásný výhled na hřeben Orlických 
hor a přes Kladskou kotlinu na masív Králického Sněžníku. Při dobré viditelnosti můžete obdi-
vovat Krkonoše, ale také Polabskou nížinu s tyčící se Kunětickou horou u Pardubic. Na vrchol 
kopce vede po zpevněné cestě odbočka z červené Jiráskovy stezky. Ideální cíl pro cykloturis-
tický výlet.

DSO
Region Orlické hory

Mikroregion
Třebechovicko

Sdružení obcí
Orlicko

Region
Orlicko-Třebovsko

Region
Lanškrounsko

 

Město
Náchod

Město
Rychnov nad Kněžnou

Pozor

objížď ka
Pozor

objížď ka! !! !


