CYKLOBUSY ORLICKÝCH HOR 2019

I v Pekle může být krásně.
Pojeďte se s námi přesvědčit.

www.arriva-vychodnicechy.cz

tel.: +48 663 020 355, +48 748 668 121

Kontakt na partnerskou horskou službu
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

VŠECHNY SPOJE JEZDÍ OD 1. 6. DO 29. 9. 2019
VYSVĚTLIVKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
I - PROJÍŽDÍ
( - SPOJ JEDE JINÝM SMĚREM
(Vlnovka místo časových
nebo kilometrových údajů)

Rychlé poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití. S mobilní aplikací ZÁCHRANKA v tom nikdy nejste sami. Interaktivní návod
Vás provede nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou.
Aplikace je volně ke stažení na www.zachrankaapp.cz

První pomoc

S funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní, či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně
zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo.

Lokátor

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát.
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu
vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby. Při
záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku
je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka
kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu.

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby

Hlavní funkcí nové aplikace pro operační systémy
mobilních telefonů iOS (Apple) a Android je právě rychlé a snadné přivolání pomoci nejbližší
hlídky Horské služby v případě nouze.
Tato funkce navíc není závislá na dostupnosti datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS. Aplikace dokáže rovněž odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou
polohou uživatele telefonu. Podle aktuální polohy uživatele umí také najít nejbližší stanici
Horské služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu.
Aplikace je pro vás volně ke stažení na www.horskasluzba.cz

Aplikace Horská služba do mobilu

Nové mobilní aplikace pro vaši pomoc
Pardubice, tel.: 775 068 390
Chrudim, tel.: 469 657 821,
773 933 333
Choceň, tel.: 465 461 949
Rokytnice v Orlických horách
tel.: 491 616 995, 736 752 200
Pastviny, tel.: 465 637 496,
724 147 317
České Petrovice, tel.: 723 332 119
Žamberk, tel.: 465 612 946
Letohrad, tel.: 465 622 092
Potštejn OÚ, tel.: 494 546 812
Ústí nad Orlicí, tel.: 465 514 271
Česká Třebová, tel.: 465 322 634
Jablonné nad Orlicí,
tel.: 465 641 371
Červenovodské sedlo,
tel.: 602 410 714
Králíky, tel.: 465 631 117
Dolní Morava, tel.: 602 378 150
Lanškroun, tel.: 465 385 207
Litomyšl, tel.: 461 612 161
Vysoké Mýto, tel.: 465 466 112
Moravská Třebová,
tel.: 461 313 502
Polička, tel.: 461 724 326
Svitavy, tel.: 461 534 300,
461 550 350

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí
a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.

Sekretariát Euroregionu Glacensis

Pevnost Hanička

www.euro-glacensis.cz/tajemstvi
www.hanicka.cz

www.audis.cz
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CYKLOBUSY ORLICKÝCH HOR 2019

Informační centra regionu

Pevnost Hanička, která své dívčí jméno dostala podle nedaleké osady, patří do
systému předválečného opevnění budovaného ve třicátých letech minulého století. Skládala se ze šesti bojových povrchových objektů v podzemí propojených
stovkami metrů chodeb a sálů. Po stránce stavební byla v roce 1938 Hanička dokončena, nicméně většina vnitřního zařízení zde chyběla. V tomtéž roce byla bez
boje předána zástupcům Wehrmachtu, který si zde zkoušel odolnost našich objektů a zároveň účinnost německých zbraní proti opevňovacím stavbám. Dnes je
tato nejzachovalejší tvrz na území ČR technickou národní kulturní památkou.
Podzemí může návštěvníkovi ukázat moderní plně vybavený úkryt, povrchové
objekty a část vstupní expozice nás pak vrací o řadu desítek let zpět do doby, kdy
naši dědové a pradědové se zbraní v ruce očekávali v těchto pevnostech nepřítele.
Díky projektu „Tajemství vojenského podzemí“
jsou zásahy z druhé poloviny 20. století do původní podoby dělostřeleckého srubu, který je největším objektem pevnosti, odstraněny a vrací
se zpět k podobě z 30. let 20. století. Především
se jedná o montáže pancéřových prvků - 6 tun
vážící střílny pro pevnostní houfnici a výrobu
pancéřových dveří do původního nouzového
východu z objektu.

Zajímavosti na trase „Zámky a hrady na řece Orlici”

www.cdsnachod.cz

Hradec Králové, tel.: 495 580 492,
972 341 670
Jaroměř, tel.: 491 847 220,
737 937 015
Česká Skalice, tel.: 491 453 870,
773 578 112
Náchod, tel.: 491 426 060,
778 411 680
Opočno, tel.: 494 668 111
Nové Město nad Metují,
tel.: 491 472 119, 731 627 741
Olešnice v Orlických horách,
tel.: 492 601 920, 732 928 374
Dobruška, tel.: 494 629 581,
724 965 051
Třebechovice pod Orebem,
tel.: 495 592 053, 720 986 930
Rychnov nad Kněžnou,
tel.: 494 539 027
Rychnov nad Kněžnou,
Správa CHKO Orlické hory
tel.: 494 539 541
Skuhrov nad Bělou, tel.: 494 598 248
Deštné v Orlických horách,
tel.: 492 601 601
Orlické Záhoří, tel.: 494 542 033,
725 081 136
Kostelec n. Orlicí, tel.: 494 337 261,
724 367 861

cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu
od 1. června do 29. září a budou jezdit každou sobotu a neděli
a navíc také v páteční svátek 5. července. Po roce se vracíme
k tradičnímu formátu propagačního materiálu s mapou. V rámci
vlastních cyklobusových spojů došlo u některých linek ke změně
dopravců, aktualizovány jsou také časy odjezdů, u některých linek
dochází k posunu časů odjezdů z hor na pozdní odpolední hodiny. Autobusy
v Rychnově nad Kněžnou budou opět vyjíždět pouze ze zastávky Rychnov nad
Kněžnou, železniční stanice. Tato změna jízdního řádu proběhla díky plánovanému přesunu autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou k vlakové zastávce.
Také v letošním roce se na našem území opět hodně staví. Z důvodu rekonstrukce
komunikace Říčky v Orlických horách – Orlické Záhoří nebudou spoje zajíždět na
výstupové místo na Mezivrší a autobusy budou odkláněny přes Bartošovice v Orlických horách. V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky a tak ve vlastním
zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám bude nově
sloužit mobilní aplikace IREDO, která od letošního roku funguje na všech informačních systémech. I nadále můžete využít internetové stránky www.tabule.oredo.cz,
QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO. Podrobnosti naleznete v další
části skládačky.
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným
pohonem. Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti
bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší
chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty nejen na Horskou
službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy
a kontakty naleznete v letáku. Zároveň si Vám dovolujeme v materiálu představit
několik turistických novinek, které můžete při cestách s cyklobusy navštívit.
Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor další své projekty se zaměřením na přeshraniční spolupráci. Jedná se o výstavbu rozhleden a investice
v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách www.euro-glacensis.cz
/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
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Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,

Zámek, obora a minizoo Častolovice • Nový zámek Kostelec nad Orlicí • zámek Doudleby
nad Orlicí • Muzeum přírodovědy a Babiččin dvoreček Doudleby nad Orlicí • křížová
cesta a hrad Potštejn • zámek Potštejn • hrad Litice nad Orlicí • zámek Žamberk • Tyršova
rozhledna na Kapelském vrchu v Žamberku • zámek Letohrad • Muzeum řemesel Letohrad • Tvrz Orlice Letohrad

www.zlatovanek.cz

www.icomtransport.cz

Po hřebenu Orlických hor

Délka | 53 km Odkaz na popis trasy, kde je možné stáhnout i GPX soubor: www.mapy.cz/s/3kD5i

Popis trasy

Náročnější horská trasa s mnoha výhledy vás provede po hřebenu Orlických hor. Lanovkou se dostanete na Studený vrch (Skicentrum Deštné v O. h.), odkud pokračuje
kopcovitá cesta převážně lesní krajinou. Projedete kolem nejvýše položené barokní
památky Orlických hor Kunštátské kaple (1037 m n. m.), dále rozhledny Anna na Anenském vrchu, a především kolem mnoha pěchotních srubů vojenského opevnění včetně
veřejnosti přístupné tvrze Hanička. Rozmanitost přírody můžete obdivovat při návštěvě
přírodní rezervace Zemská brána. Na závěr výletu stojí za návštěvu klášter Hora Matky
Boží Králíky, kde vás okouzlí místní poklidná atmosféra a nerušený výhled na Králický
Sněžník.

CYKLOBUSY

PØEPRAVUJÍCÍ CYKLISTY
DO ORLICKÝCH HOR,

OBLASTI BUKOVÁ HORA - SUCHÝ VRCH
A KRÁLICKÝ SNÌŽNÍK

Červená tur. zn. od horní stanice lanovky Deštné v Orlických horách > rozcestí Luisino
údolí (1 km); 4070 rozcestí Luisino údolí > Luisino údolí (0,4 km); 4309 Luisino údolí
> rozcestí Pod Jelenkou – sedlo (3 km); 4071 rozcestí Pod Jelenkou – sedlo > tvrz Hanička
> Zemská brána > Mladkov – náměstí (37,5 km); 52 Mladkov – náměstí > Králíky (11 km)

Zajímavosti na trase „Po hřebenu Orlických hor”

Przewóz rowerów

Kursuje w soboty, niedziele i 5. 7. 2019.
Opłata: korony i złote.

Kam na kolo?

V textu vedená čísla
jsou čísla v terénu značených cyklotras KČT

Zámky a hrady na řece Orlici

Délka | 39 km Odkaz na popis trasy, kde je možné stáhnout i GPX soubor: www.mapy.cz/s/3kD1E

Lanový park a Adventure golf Deštné v Orlických horách • Skicentrum Deštné v Orlických
horách • Kunštátská kaple • Bike park, Ski centrum a lanový park Říčky v Orlických horách
• rozhledna Anna na Anenském vrchu • tvrz Hanička • kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově • přírodní rezervace Zemská brána • Vojenské muzeum Lichkov a další muzea
v Králické pevnostní oblasti • klášter Hora Matky Boží Králíky

Popis trasy

Poklidná trasa vás provede několika krásnými hrady a zámky na řece Orlici. Cesta začíná
u zámku Častolovice. V jeho zámeckém areálu s anglickým parkem najdete také oboru
a minizoo. Z Častolovic je to jen kousek kolem zámků v Kostelci nad Orlicí a Doudlebách
nad Orlicí až do malebného historického městečka Potštejn. Zde můžete posedět v zámecké cukrárně nebo vystoupat křížovou cestou na hrad Potštejn. Vaše další putování
povede údolím Divoké Orlice, kde budete míjet středověký hrad Litice. Přes město
Žamberk potom dojedete až do cílového stanoviště trasy – zámku v Letohradě.
4363 Častolovice > Kostelec nad Orlicí město, žst. (2,3 km); 4318 Kostelec nad Orlicí město žst.
> rozcestník ul. Tyršova, (0,9 km); 4321 rozcestník ul. Tyršova > přístřešek Grunda (1,2 km);
4312 přístřešek Grunda > Doudleby nad Orlicí > Potštejn, u cukrárny (8,5 km); 4321 Potštejn,
u cukrárny (odbočka vlevo) > Potštejn rozcestí (0,3 km); 4072 Potštejn rozcestí > Litice nad
Orlicí > Bohousová (8,4 km); 4073 Bohousová > Žamberk (most přes Divokou Orlici) (8,6 km);
18 Žamberk (most přes Divokou Orlici) > Letohrad (8 km)

KOMPLETNÍ JÍZDNÍ ØÁDY CYKLOBUSÙ
PØEPRAVUJÍCÍCH JÍZDNÍ KOLA
PRZEWÓZ ROWERÓW
O SOBOTÁCH, NEDÌLÍCH A STÁTNÍCH SVÁTCÍCH
OD 1. 6. 2019 DO 29. 9. 2019

VÈETNÌ AKTUÁLNÍ CYKLOMAPY
A DOPORUÈENÝCH VÝLETÙ
Projekt „Cyklobusy Orlických hor 2019” podporují:

Nositel projektu

DSO
Mikroregion Bělá

Svazek obcí
Dolní Bělá

Město
Hradec Králové

Město
Rychnov nad Kněžnou

Město
Náchod

Město
Rokytnice v Orl. horách

Město
Vamberk

Město
Kostelec nad Orlicí

Město
Borohrádek

Město
Opočno

Město
Dobruška

Město
Jaroměř

Město
Česká Skalice

Město
Nové Město nad Metují

Městys
Doudleby nad Orlicí

Městys
Častolovice

Obec
Javornice

Obec
Pěčín

Obec
Slatina nad Zdobnicí

Obec
Provodov - Šonov

www.euro-glacensis.cz

