tel.: +48 663 020 355, +48 748 668 121
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Žamberk
11

Brandýs

v Orl. h.

Pardubice, tel.: 775 068 390
Chrudim, tel.: 469 657 821,
773 993 333
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.: 607 100 333
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, 737 874 829
Polička, tel.: 461 724 326
Svitavy, tel.: 461 534 300
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PØÍRODNÍ PARK
B U K O V Á H O R A Štíty
-SUCHÝ VRCH

www.audis.cz
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Informační centra regionu

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, 776 596 263
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, 739 019 331
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

nad Knìžnou

Rokytnice
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Mobilní aplikace pro vaši pomoc

Rychnov

K

8

Aplikace Horská služba do mobilu
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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

L

5

Ústí nad Orlicí, a.s.

11

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby

6

11

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.

2

Lokátor

Pardubice

R

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.
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První pomoc
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Duszniki
-Zdrój

Dobrošov

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

nad Metují
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Kontakt na partnerskou horskou službu
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jaromìø
Nové Mìsto

2

9
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Kudowa-Zdrój

Náchod
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Drazí přátelé,
také letos bych Vás rád pozval na návštěvu jednoho z nejkrásnějších koutů
Královéhradeckého i našeho sousedního Pardubického kraje. Orlické hory
osloví především ty, kteří hledají klid a skutečný odpočinek. Není však třeba si
představovat nicnedělání – právě naopak. V Orlických horách najdou zalíbení
milovníci historie, současné kultury, téměř nedotčené přírody i sportu. Zvláště
pro cyklisty je zdejší krajina naprosto ideální. Cestu na hřebeny, stejně jako
každý rok, ulehčí cyklobusy, jejichž provoz oba východočeské kraje financují.
Vám, cyklistům pak zbývá pouze naplánovat si tu „svou“ trasu. Vybírat máte
z čeho. Od loňského roku je velkým magnetem nová rozhledna na Velké Deštné,
kterou brzy doplní „sestry“ nad Olešnicí a Novým Hrádkem. A do sousedního
Polska se můžete od loňska vydat po obnoveném Jánském mostě přes Divokou
Orlici. Poutavých míst je ale mnohem víc, například malebné náměstí v Rokytnici,
prvorepublikové pevnosti Hanička, Dobrošov a Skutina, Utzův mechanický
betlém v Olešnici v Orlických horách nebo nesčetné příklady lidové architektury
rozeseté po horských stráních a v údolích. Neváhejte a přesvědčte se sami.
Pavel Hečko,
radní Královéhradeckého kraje
pro regionální rozvoj, granty, dotace a cestovní ruch
Milí cestovatelé a zvláště vy aktivní!
S mořem to letos v létě bude trochu složitější, a proto dá mnoho z nás přednost tuzemskému cestování. Možná pak s překvapením zjistíte, co všechno nabízí i náš kraj, pokud ho poznáváte aktivně. Navíc ze sedla kola procítíte na
vlastní kůži každý kopec, dlouhé stoupání, roviny po březích řek i sjezdy z hor.
Máme štěstí, že právě Pardubický kraj je pro cykloturistiku jako stvořený. Milovníci výletů na kole zde najdou stovky kilometrů cyklostezek, které vedou kolem
zajímavých památek, krásnou přírodou, ale i přes malebná historická města.
Díky cyklobusům jsou tyto trasy navíc dostupné i pro cyklisty, kteří nemají jinou
možnost, jak se se svým kolem přepravit na delší vzdálenost. Například pro obyvatele Pardubic nebo Chrudimi tak není problém podniknout i se svým kolem
výlet do Orlických hor a poznávat krásy zdejší krajiny. To samé platí i pro cyklisty z několika měst Českomoravského pomezí, kteří by se chtěli projet v okolí
Králického Sněžníku. A tak bychom mohli pokračovat i o dalších místech. V této
skládačce najdete všechny potřebné informace, stačí tedy už jen naplánovat
svůj výlet a vyrazit. Přeji vám šťastnou cestu.
René Živný
radní Pardubického kraje
zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku
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Èeská
Skalice
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VŠECHNY SPOJE JEZDÍ OD 30. 5. DO 28. 9. 2020
VYSVĚTLIVKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
I - PROJÍŽDÍ
( - SPOJ JEDE JINÝM SMĚREM
(Vlnovka místo časových
nebo kilometrových údajů)

www.arriva-vychodnicechy.cz

Vydal Euroregion Glacensis. Realizováno za finanční podpory
Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje. Text Euroregion Glacensis.
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I v Pekle může být krásně.
Pojeďte se s námi přesvědčit.

nepřepravuje jíz
nec a srpen
jezdí pouze červe

B

cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu od 30. května do 28. září a budou jezdit opět každou sobotu,
neděli a o státních svátcích 6. července a 28. září. V letošním
roce bohužel nebude z důvodu omezení na státních hranicích
v provozu mezinárodní linka přes Polsko. V rámci vlastních spojů oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním změnám.
Jedná se zejména o úpravu jízdních řádů z důvodu uzavírek, například díky
rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na Mezivrší, ale jede
na Šerlich přes Bartošovice a Neratov. V průběhu roku se mohou objevit další
uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace
o spojích. K tomu Vám slouží také mobilní aplikace IREDO. I nadále můžete
využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz, QR kódy na zastávkách
nebo informační linku IREDO.
V současném období jsme vděční za to, že cyklobusy vyjíždí v plánovaném
termínu a můžete tak při svých cestách navštívit nové turistické atraktivity.
Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor své projekty přeshraniční spolupráce. Jedná se o výstavbu nových rozhleden a investice v oblasti
pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách www.euro-glacensis.cz/
hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám přejeme pevné zdraví, krásné
počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis

NKA
TURISTICKÁ LI
dní kola

Mapa Geodézie On Line, spol. s r. o. Kompletní realizace Miloš Kaválek v roce 2020.

Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,

Olešnice v Orlických horách
Na Feistově kopci nad Olešnicí v Orlických horách si můžete vyšlápnout na
další rozhlednu z česko-polského projektu, která ještě září novotou, neboť byla
dokončena na jaře letošního roku. Z výšky 27 metrů je vidět na Orlické hory,
Rozkoš, Vrchmezí, viadukt u městečka Lewin Kłodzki, Bystřické hory nebo Panský
vrch, a také na nedaleký vrch Šibeník nad Novým Hrádkem, kde kolem bývalého tubusu větrné elektrárny roste také rozhledna. Do Olešnice v Orlických
horách se můžete dostat cyklobusovou linkou z Náchoda nebo dojet z nedalekého Deštného.

www.icomtransport.cz

CYKLOBUSY

PØEPRAVUJÍCÍ CYKLISTY
DO ORLICKÝCH HOR,

OBLASTI BUKOVÁ HORA - SUCHÝ VRCH
A KRÁLICKÝ SNÌŽNÍK

Česko-polská Hřebenovka
Česko-polská Hřebenovka je vlajkovým projektem
Euroregionu Glacensis realizovaným společně se sedmnácti partnery. Myšlenkou projektu je obnovení historické hřebenové trasy procházející čtyřmi českými kraji
a jedním polským vojvodstvím. Trasa vede od Lužických hor až po Hrubý Jeseník. V oblasti Orlických hor
bude ve druhé polovině letošního roku dokončeno
množství turistických atraktivit a dominant. Půjde
například o rozhlednu a informační centrum na vrchu
Šibeník u Nového Hrádku, informační centrum v Neratově, rozhlednu na Vrchmezí nebo rozhlednu na Czerniecu. Řada dalších již
byla dokončena včetně proznačení celé trasy ukazateli s logem projektu. Tím
vším Vás provede turistický portál www.hrebenovka.cz.

Kam na kolo?

Jagodna - Bystřické hory
Česká Hřebenovka navazuje na polskou část díky obnovené poutní trase
Neratov – Jagodna. Propojena byla Jánským mostem postaveným přes Divokou Orlici přímo v Neratově, kde můžete navštívit poutní kostel se skleněnou
střechou a vystoupat do jeho opravených věží. Odtud se můžete vydat na obnovenou polskou rozhlednu na Jagodne a brzy také na Czerniecu. Z Jagodne
se vám nabídne výhled na Orlické hory, Králický Sněžník, Bystřické hory nebo
průsmyk Boboszów.

Velká Deštná
Na nejvyšším vrcholu Orlických hor ve výšce 1115 m n. m. stojí od října loňského roku nová rozhledna. Věž ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku, jejíž
vzhled je inspirován větrem a deštěm, se tyčí do výšky 18,64 m s vyhlídkovou
plošinou ve výšce 17,34 m. Můžete se těšit na atraktivní výhledy na Krkonoše,
Národní park Stolové hory, Broumovské stěny, Bystřické hory, Králický Sněžník i Jeseníky. Za dobré viditelnosti je možné přehlédnout celé Rychnovsko
a spatřit nejen hrad Kunětická hora, ale i chladící věže Chvaletické elektrárny.
Díky hned osmi cyklobusovým linkám se dostanete na Šerlich, odkud je to k samotné rozhledně jen tři kilometry.

Pevnost Hanička

V lesích nedaleko Rokytnice v Orlických horách se ukrývá prvorepubliková pevnost,
která byla součástí plánovaného opevnění československých hranic z 30. let 20. století. Postaveno bylo 6 povrchových objektů a přibližně 1500 m podzemních chodeb.
V roce 2019 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiéru dělostřeleckého srubu R-S 79
s krycím názvem „Na mýtině“, který byl v 40. a 50. letech výrazně poškozen nešetrnými zásahy a během 70. a 80. let stavebně upravován na válečné pracoviště, a až nyní
získal svoji původní podobu. Jde o největší vybetonovaný objekt tvrze a zároveň i největší dostavěný objekt vůbec. Nachází se zde také replika více než pět tun vážící střílny,
která byla vyrobena poprvé od roku 1939 a v loňském roce umístěna na své místo ve srubu. Od letošní sezóny je možné v rámci prohlídky poprvé nahlédnout do těchto prostor.
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KOMPLETNÍ JÍZDNÍ ØÁDY CYKLOBUSÙ
PØEPRAVUJÍCÍCH JÍZDNÍ KOLA

O SOBOTÁCH, NEDÌLÍCH A STÁTNÍCH SVÁTCÍCH
OD 30. 5. 2020 DO 28. 9. 2020

VÈETNÌ AKTUÁLNÍ CYKLOMAPY
A DOPORUÈENÝCH VÝLETÙ
Projekt „Cyklobusy Orlických hor 2020” 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

