
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 12. 10. 2015 

 

Cyklobusy Kladského pomezí ukončily svoji sezonu 

 

Poslední zářijový víkend naposledy vyjely obě linky cyklobusu, aby rozvezly 

návštěvníky, turisty a cyklisty po celém regionu Kladského pomezí i do sousedního 

Polska. Již 12. sezona provozu cyklobusů, kterou organizuje a propaguje společnost 

Branka, o.p.s., byla zahájena na konci května.  

 

Cyklobusy vozily návštěvníky z Hradce Králové přes Náchod do Adršpachu až na Pomezní 

boudy a také z Náchoda do polské Kudowy Zdróje, Karlówa, Wambierzyc a dále až do 

Broumova. A jak si pro letošní rok vedly?  

 

Letos se z Hradce Králové na Pomezní boudy svezlo 7 171 návštěvníků a 1 192 kol. Oproti 

loňskému roku tedy bylo přepraveno o 742 návštěvníků a 78 kol více. Díky letošnímu 

teplému létu bylo na druhé lince cyklobusu přepraveno o 1 159 méně návštěvníků a o 134 kol 

více než v loňském roce. Linku využívali především návštěvníci, kteří se nechávali vozit do 

polských skalních měst nebo do oblíbeného výletního cíle poutního místa Wambierzyce.  

 

„Velmi těší zájem návštěvníků o cyklobusy. Letos pro ně naše společnost kromě trhacích 

jízdních řádů nově vydala také mapu s cyklotrasami Kladského pomezí, která se díky svému 

malému formátu vejde každému do kapsy. Na zadní straně jsou navržené čtyři cyklovýlety, 

které mají sloužit pro inspiraci nejen cyklistům.“: poznamenala ředitelka Branky, o.p.s. paní 

Markéta Venclová. 

 

Cyklobusy nevyužívají jenom cyklisté, ale také milovníci pěší turistiky a další příznivci, kteří 

chtějí poznávat náš region. Na léto 2016 se cyklobusy budou opět chystat na další sezonu a 

tak doufáme, že si k nim návštěvníci i nadále zachovají přízeň.  

 

Branka 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 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.  

 

  

Kontakty: 

BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185 

Markéta Venclová, ředitelka: e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198 

Lenka Lembejová, projektový manažer: e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033 
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