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

Vážení turisté, příznivci Orlických hor 
a cykloturistiky CYKLOBUSY ORLICKÝCH HOR 2017

cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického  
Sněžníku v letošním roce vyjíždějí až od prvního červnového ví-
kendu a budou jezdit každou sobotu a neděli a také o svátcích až 
do konce září 2017. Po loňském zavedení několika významných 
novinek využívajících moderní informační technologie, které vám  
umožnili sledování spojů a rychlé zjištění případného zpoždění 

autobusu je možné také využít dispečink IREDO, který je v provozu i o víkendu. 
Podrobnosti naleznete v další části letáku pod plánkem tras spojů. Ke sledování 
spoje lze využít internetové stránky www.tabule.oredo.cz.

Ani v roce 2017 se oblasti Orlických hor nevyhnuly rekonstrukce dopravních 
komunikací. Na dokončených stavbách z minulých let cyklisté zajisté ocení nové 
asfaltové povrchy, ale stavby současné jsou důvodem objížděk a časových zpož-
dění, ale jak na tabulích zní „Musí se to opravit“. Sledujte, proto prosím ve 
vašem vlastním zájmu jízdní řády, které se mohou v průběhu období díky stav-
bám měnit. 

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.

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

Sekretariát Euroregionu Glacensis
organizátor projektu „Cyklobusy Orlických hor“

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

www.arriva-vychodnicechy.cz

Przewóz rowerów

www.audis.cz

www.icomtransport.cz

Jak zjistit aktuální informace o svém spoji?
•na www.tabule.oredo.cz zadáním čísla vlaku nebo linky autobusu 
     můžete zjistit jeho aktuální polohu
•po načtení QR kódu, který je nalepen na autobusové zastávce na označ- 
    níku se zobrazí aktuální odjezdy z dané zastávky, včetně zpoždění
•na centrálním dispečinku IREDO na telefonním čísle 491 580 333 nebo 
    774 076 546.
    V provozu bude v pracovní dny od 6.00 - 21.00 hod., So+Ne+Svátky 
     8.00 - 19.00 hod.

Dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava 
kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektro- 
kol s neodnímatelnou baterií zakázána.

Informační centra regionu

Nové mobilní aplikace pro vaši pomoc
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Kursuje w soboty, niedziele i œwięta.
Opłata: korony i złote.

Podorlická pivní cyklostezka nebo zábava s Geofunem!
Co takhle cyklovýlet mezi pivovary? Na trase nejdelší 

pivní stezky v republice se seznámíte s historií tří pivo-
varů v podhůří Orlických hor. Navštívíte ten v Dobrušce, 
Rychnově nad Kněžnou a Potštejně a ochutnáte piva, 
jež patří k těm nejlepším u nás, jak dokládají úspěchy 
v nejrůznějších soutěžích.

Zájemci mohou využít rovněž prohlídku pivovaru. 
Stezka o celkové délce 90 kilometrů zahrnuje dvě trasy, 
které propojuje Letovisko Studánka na okraji Rychnova 
nad Kněžnou v krásném prostředí Ivanského jezera 
a přírodního parku Lesa Včelný.

Stezka má své značení, protože vede z části 
i po vlastních zatím neobjevených cestách. Láká 
nejen na odměnu v podobě piv zdarma, kdy si na 
jedné ze zastávek vyzvednete mapu a jednoduše 
sbíráte razítka, ale zve také k návštěvě zám-
ků v Rychnově, Doudlebách či Potštejně, hradu 
Potštejn nebo vambereckého Muzea krajky.

Další zábavná cykloputování v Orlických ho-
rách a Podorlicku přináší i mobilní aplikace 
Geofun. Zde budou vašimi průvodci vládkyně  
zdejších hor - princezna Kačenka, Pepek Zilvar 
z Chudobince z Poláčkova románu Bylo nás pět, 
místní aristokrat František Kinský nebo Orlická 
cyklajn královna. Ti všichni vás seznámí s příběhy 
a nejzajímavějšími místy, které byste při návštěvě 
této destinace neměli minout.

www.podorlickapivnicyklostezka.cz, 
www.kralovstviorlicke.cz 

Den plný zážitků
na Kačenčině pohádkové stezce! 

Novou interaktivní stezku najdete v Deštném v Orlických 
horách. Trasa zaujme i soutěživé děti, neboť na každém 
stanovišti vás čeká nejen pohádkový příběh, interaktivní prvek 
a příjemné posezení, ale také úkol pro splnění soutěže, který 
najdete na ceduli s mapkou. 

Pohádkovou stezkou s deseti stanovišti vás provede 
princezna Kačenka, kterou ztvárnila známá výtvarnice 
a řezbářka Jarmila Haldová z nedalekého Sedloňova. 

Součástí pohádkového putování je také pohlednice, 
kterou zakoupíte v místním informačním centru a dal-
ších prodejních místech. Obsahuje mapku, kde jsou 
vyznačena místa s úkoly a razítky. Po nasbírání všech 
deseti obdrží každý hráč zdarma jednu z cen.
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Město
Náchod

Město
Rychnov nad Kněžnou

Hra dec Krá lo vé, tel.: 495 580 492,
972 341 670
Ja ro měř, tel.: 491 847 220
Čes ká Ska li ce, tel.: 491 453 870,
773 578 112
Ná chod, tel.: 491 426 060,
778 411 680
Opočno, tel.: 494 668 111
No vé Měs to nad Me tu jí,
tel.: 491 472 119, 731 627 741
Olešnice v Orlických horách,
tel.: 492 601 920, 732 928 374
Dobruš ka, tel.: 494 629 581,
724 965 051
Tře be cho vi ce pod Ore bem,
tel.: 495 592 053, 607 395 006
Rych nov nad Kněž nou,
tel.: 494 539 027
Rychnov nad Kněžnou,
Správa CHKO Orlické hory
tel.: 494 539 541
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.: 494 542 033, 
725 081 136

Kos te lec n. Or li cí, tel.: 494 337 261, 
724 367 861
Kostelecké Horky,
tel.: 724 186 819
Pardubice, tel.: 466 768 390,
775 068 390
Chrudim, tel.: 469 811 145,
606 576 513
Choceň, tel.: 465 461 949
Ro kyt ni ce v Or lic kých ho rách
tel.: 491 616 995, 736 752 200
Pas t vi ny, tel.: 724 147 317
České Petrovice, tel.: 723 332 119
Žam berk, tel.: 465 612 946
Le to hrad, tel.: 465 622 092
Žampach, tel.: 604 846 410,
465 618 184
Potštejn, tel.: 494 546 812
Ús tí nad Or li cí, tel.: 465 514 271
Čes ká Tře bo vá, tel.: 465 500 211
Jab lon né nad Or li cí,
tel.: 465 641 371
Lanškroun, tel.: 465 385 207
Čer ve no vod ské sed lo,
tel.: 608 840 595, 602 410 714
Krá lí ky, tel.: 465 631 117
TIC Dol ní Mo ra va, tel.: 469 771 177

Kam na kolo?

Krajem Karla Poláčka, délka 59 km
Tato trasa prověří vaše síly v opravdových kopcích horského rázu a na terénních 
cestách v údolích řek – o to hezčí zážitky vám slibujeme. „Ochutnáte“ Orlické 
hory a jejich dvě řeky.
Popis trasy: Rychnov nad Kněžnou – vlaková zastávka (přes město ke koupališti, 
dále po asfaltové cestě CT 4330) • Studánka (CT 4330, pokud nechcete jet  
úsek po silnici, můžete ze Studánky pokračovat po zelené TZ – 1 km nezpevněné 
cesty lesem) • Javornice (CT 4330 místy nezpevněná cesta) • Bělá (po neznačené 
silnici a dále po silnici č. 310) • Nebeská Rybná (silnice č. 310) • Julinčino  
údolí (bílá CT 4075 místy nezpevněná cesta) • Pěčín (bílá CT 4075) • Slatina 
nad Zdobnicí (úsek podél řeky Zdobnice po CT 4075 je špatně sjízdný, doporu-
čujeme jet po silnici kolem obce Dvorek) • Rybná nad Zdobnicí (návrat na bílou 
CT 4075) • Záchlumí (bílá CT 4075, na rozcestí před Bohousovou doprava modrá 
CT 4072) • Litice nad Orlicí (mezi Liticemi a obcí Brná nezpevněná cesta, modrá 
CT 4072) • Potštejn (CT 4312) • Záměl (CT 4312) • Doudleby nad Orlicí (po 
cyklostezce 4312, 4321) • Kostelec nad Orlicí (přes město ke kruhovému objezdu 
na silnici č. 11, druhý výjezd vpravo CT 4311) • Slemeno (CT 4311, místy nezpevně-
ná cesta) • Jedlina (za obcí odbočíme vpravo a pokračujeme po rozbité asfaltové 
a dále nezpevněné cestě souběžně s modrou TZ) • Rychnov nad Kněžnou

Okolo Pastvinské přehrady, délka 35 km
Pohodová trasa z velké části v přírodním terénu. Vede okolo nádherné Pastvinské 
přehrady, která láká ke koupání a k veslování – loďky a šlapadla půjčují na více 
místech. Občerstvit se můžete na příjemných terasách restaurací.
Popis trasy: Žamberk (od areálu Pod Černým lesem po cyklostezce) • Líšnice 
(zelená CT 4073) • Nekoř (zelená CT 4073 od Nekoře až k hrázi nezpevněná 
cesta, dále asfaltová silnice po levém břehu Pastvinské přehrady do údolí Orličky, 
odsud CT 4069) • Klášterec nad Orlicí (přes most, modrá CT 4076) • podél pra-
vého břehu Pastvinské přehrady (modrá CT 4076, dále CT 4069) • Nekoř (Nekoří 
směr Bredůvka, CT 4069) • Šedivec (za obcí nezpevněná cesta až k Letohradu, 
bílá CT 4074) • Letohrad (bílá CT 4074, za městem po cyklostezce) • Žamberk 
(bílá CT 4074, přes zámecký park, zpět do areálu Pod Černým lesem)

Aplikace Horská služba do mobilu
Hlavní funkcí nové aplikace pro operační systémy 
mobilních telefonů iOS (Apple) a Android je prá- 
vě 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 pomo-
cí 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

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby
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.
Lokátor
S funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automati- 
zovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní, či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně 
zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo.
První pomoc
Rychlé poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby výrazně zvyšuje šanci posti-
ženého 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

Kontakt na partnerskou horskou službu
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
tel.: +48 663 020 355, +48 748 668 121

ČESKÉ DRÁHY, a.s.
www.cd.cz Zhruba pět kilometrů dlouhá, 

nenáročná trasa začíná u stanice 
lanové dráhy zdejšího skicentra, 
kterou se pohodlně dostanete až 
na Studený vrch. Odtud zamiřte 
na procházku ke kostelu svatého 
Matouše s výhledem na celé Deštné.

www.destne.info

Použité zkratky: CT – cyklotrasa
TZ – turistická značka

TURISTICKÁ

LINKA

Po dobu výluky

na části trasy

do 20. 6. 2017

jezdí spoj takto


