Cyklo
busy

Turistické
autobusy
pro cyklisty
i pěší

Českomoravským
pomezím 2021
Polička

29. května
–
30. září
Litomyšl

Lucký vrch

• zámecký areál v UNESCO
• expozice Andělé na návrší
a dětský program Litomyšlení
• regionální muzeum
• Klášterní zahrady
• dětský park Vodní valy
• Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek
– každý první čtvrtek v měsíci vstup
do mnoha muzeí a galerií zdarma

• chata s výletní restaurací, jedinečné
výhledy

Hrad Svojanov

• prohlídky hradu s průvodci v kostýmech
• oblíbené prázdninové akce, slavnosti
a festivaly

Žďárské vrchy

• chráněná krajinná oblast – značené
cyklistické a turistické trasy

Toulovcovy maštale

• přírodní rezervace s pískovcovými
stěnami a roklemi – unikátní cyklotrasy
• rozhledny Toulovcova a Borůvka

Svitavy

• jedno z nejdelších oboustranně
loubených náměstí v ČR
• stálá expozice ze života O. Schindlera
• Babiččino velké prádlo – unikátní
expozice praček a prací techniky
• park Patriotů s nejvyšší horou ve městě
• pumptrack a skatepark Cihelna
• naučná stezka Vodárenský les
• discgolfové hřiště
• Brand – lesní rekreační areál, Sváťova
zážitková cesta

Proseč

• Muzeum dýmek
• rozhledna Terezka

Zderaz

• pískovcová skalní obydlí, Pivnická rokle

Hrad Rychmburk

• nová expozice o historii hradu, vyhlídka
z hradní věže, přístupná sklepení

Kozlov

Českomoravské
pomezí

Vysoké Mýto

Březová nad Svitavou

• chaloupka Maxe Švabinského
• rozhledna na Kozlovském kopci
s výletní restaurací

• naučná stezka pro pěší i cyklisty
v okolí Svitav seznamuje s historií
oblasti na pomezí Čech a Moravy

• starobylé brány a věže
• největší čtvercové náměstí v Čechách
• unikátní socha Přemysla Otakara II.
• Muzeum českého karosářství
• regionální muzeum – expozice hasičské
firmy Stratílek a Vysoké Mýto světové
• autodrom
• trailové tratě a pumptrack na Vinicích

• Březovský trail, lesní lanový park
• naučná stezka Údolím řeky Svitavy

Moravská Třebová

• zámek – expozice středověké
mučírny a alchymistické laboratoře
• Cesta od renesance k baroku
• Muzeum egyptské princezny
• rekreační areál Knížecí louka – nová
in-line stezka přímo v centru města
• aquapark
• rozhledna Pastýřka

Nové Hrady

• rokokový zámek se zahradami
• Muzeum motokol
• Galerie anglických klobouků

Mladějov na Moravě

Vraclav

• průmyslové muzeum s exponáty
silniční, železniční a zemědělské
techniky
• úzkokolejka – možnost
projížďky vláčkem

• Barokní areál – kostel sv. Mikuláše,
lázně a poustevna
• Vršovské hradiště

Polička

• městské hradby s devatenácti věžemi
• Centrum Bohuslava Martinů
• rodná světnička Bohuslava Martinů
ve věži kostela sv. Jakuba
• barokní skvosty na náměstí – morový
sloup, kašny a radnice s kaplí a galerií
• nová naučná stezka okolo hradeb
• městský park– projížďky na člunech

Nechte se unést krásou regionu na pomezí Čech a Moravy
a užijte si ta nejzajímavější místa z ptačí perspektivy.
Celkem 22 rozhleden, věží a přírodních vyhlídek stejně
jako nejznámější památky, muzea a další oblíbené cíle,
tipy na výlet i top akce představuje nová turistická
mapa a brožura S hlavou v oblacích.

• Hřebečské důlní stezky – jedinečný
systém stezek s vyhlídkovými
plošinami, rozhlednami a altány
pro pěší i cyklisty
• rozhledna Strážný vrch, vyhlídková
plošina Nad Doly

Soutěžte s hlavou v oblacích!
Užijte si ty nejkrásnější výhledy a zapojte se do soutěží o hodnotné
ceny. Chytré hodinky, víkendové pobyty, vstupenky na památky
a do muzeí a další ceny čekají třeba právě na vás!

Vzhůru do oblak

Vydejte se za báječnými výhledy, historickými památkami i technickými skvosty, hledejte odpovědi na soutěžní otázky a získejte
některou ze skvělých cen. Hrací kartu si vyzvedněte v informačních
centrech regionu.

Foto v oblacích

Sbírejte zážitky z cest za rozhlednami a vyhlídkovými místy, sdílejte s námi své fotky a vyhrajte!
#fotovoblacich
@ceskomoravskepomezi
#ceskomoravskepomezi
Aktuální informace, kalendář akcí, turistické atraktivity,
tipy na výlety a mnoho dalšího najdete na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz

Projekt je realizován díky spolupráci Pardubického kraje, měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto a destinační společnosti Českomoravské pomezí.
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Českomoravským pomezím
s hlavou v oblacích

Hřebeč

Cyklobusy na pěti linkách
budou v provozu
od 29. května do 30. září!

Růžová linka 680017
29. 5. – 30. 9. | Zlatovánek

Moravská Třebová – Svitavy – Polička – Proseč – Nové Hrady – Vysoké Mýto – Litomyšl – Česká
Třebová – Ústí nad Orlicí – Choceň

Vydejte se s námi na pěší nebo cyklistický výlet Českomoravským pomezím i na další atraktivní místa v okolí! Můžete poznávat krásy historických měst Litomyšl, Moravská Třebová,
Svitavy a Vysoké Mýto nebo se vydat do Toulovcových maštalí, na zámek do Nových Hradů, k několika rozhlednám nebo
do Žďárských vrchů či na Dolní Moravu.
Cyklobusy jedou každou sobotu a neděli i o státních svátcích.
Na linkách platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy
dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít
také zvýhodněné skupinové, síťové a časové jízdenky nebo slevy
pro studenty a seniory.

Zelená linka 650555

29. 5. – 30. 9. | Arriva Východní Čechy
Pardubice – Chrudim – Seč – Hlinsko – Proseč – Litomyšl – Nové Hrady
– Polička

7.30 od.
7.36
7.53
8.03
8.08
8.18
8.28
8.31
8.46
9.12
9.14
9.25

9.35
9.39
9.44
9.49
10.00
10.10
10.22
10.32
10.43
10.55
11.01
11.10
11.14
11.23
11.30

př.

Pardubice, autobusové nádr.
Pardubice, Zborovské náměstí
Chrudim, autobusové nádr.
Slatiňany, střed
Lukavice, Na Mýtě
Nasavrky, náměstí
Bojanov, Nový mlýn
Bojanov, kostel
Seč, náměstí
Trhová Kamenice, náměstí
Vysočina, odb. Sv. Hamry
Hlinsko, nádraží
Skuteč, náměstí
Předhradí
Zderaz
Kladno, křižovatka
Krouna, křižovatka
Krouna – Rychnov
Proseč – Č. Rybná, horní
Proseč, náměstí
Budislav, pošta
Dolní Újezd, pošta
Litomyšl, autobusové nádr.
Morašice, hostinec
Nové Hrady
Bor u Skutče
Proseč, náměstí
Proseč – Paseky, rozhledna
Borová, železniční st.
Polička, autobusové nádr.

př.

př.

14.45
14.17
14.14
14.06
13.34
13.30
13.20

od.

19.11
19.03
18.56
18.36
18.31
18.21
18.11
18.08
18.00

13.14
13.06
12.54
od. 12.40

Tipy na výlet cyklobusem z Poličky ve 12.40:
1. na zastávku Předhradí (v obci nově zpřístupněný hrad
Rychmburk) – odtud vyrazíte přes Proseč, Budislav, Sebranice
a Široký Důl zpět do Poličky (29 km)
2. do Borové – odtud pojedete přes Telecí (lidová architektura,
Lukásova lípa, Lucký vrch), Lačnov a Sádek do Poličky (18 km)
Cyklobus se do Poličky již nevrací a záleží pouze na vás, jak daleko
se vydáte a kudy si naplánujete cestu zpět.

8.45 od.
8.52
9.07
9.20
9.35
9.46
9.54
10.03
17.10
10.06
17.13
10.14
17.21
10.22
17.30
10.37
17.43
10.49
11.08
11.22
11.34
11.55
12.01
12.06
12.10
12.22
12.33 př.

od.

př.

Moravská Třebová, aut. nádr.
Koclířov – Hřebeč, tunel
Svitavy, autobusové nádraží
Květná, hostinec
Polička, autobusové nádraží
Borová, železniční stanice
Proseč – Paseky, rozhledna
Proseč, náměstí
Bor u Skutče
Nové Hrady
Libecina
Vysoké Mýto, autobusové nádr.
Cerekvice n. Loučnou, hostinec
Litomyšl, autobusové nádraží
Kozlov, hájenka
Česká Třebová, terminál
Ústí n. Orlicí, autobusové nádr.
Ústí n. O. – Kerhartice, U splavu
Hrádek, Jednota
Jehnědí, u rybníka
Choceň, železniční stanice
Vysoké Mýto, autobusové nádr.

př.

př.

13.08
13.05
12.56
12.48
od. 12.35

od.

19.29
19.20
19.09
18.55
18.45
18.32
18.24
18.20
18.15
18.06
17.58
17.45

Tipy na výlet cyklobusem z Poličky v 9.35:
1. na Paseky u Proseče – odtud pojedete po značených stezkách na Posekanec (modrá
č. 5), do Vranic (žlutá č. 1) a dále do Nových Hradů (zámek), Luže, Hluboké,
Zderazi a Proseče (33 km). Zpět se vydáte cyklobusem v 18.20.
2. do Vysokého Mýta – odtud budete pokračovat po cyklostezkách na Choceň,
Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
• do České Třebové (38 km) a zpět do Poličky vlakem, nebo
• zpět do Vysokého Mýta a cyklobusem v 17.45 do Poličky.

Modrá linka 680018
29. 5. – 30. 9. | Zlatovánek

Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Štíty – Králíky – Dolní Morava

7.40 od.
7.49
8.02
8.13
8.30
8.37
8.45
8.53
8.58
9.07
9.16
9.37
9.46
9.52
10.02
10.17
10.34
10.40 př.

Polička, autobusové nádraží
Květná, hostinec
Svitavy, autobusové nádraží
Koclířov – Hřebeč, tunel
Moravská Třebová, aut. nádr.
Staré Město, autobusová stanice
Třebařov, obecní úřad
Krasíkov, Jednota
Tatenice, Jednota
Strážná, obecní úřad
Cotkytle, obecní úřad
Štíty, škola
Písařov – Bukovice
Červená Voda, odb. Mlýnický Dvůr
Červená Voda, obecní úřad
Králíky, autobusová stanice
Dolní Morava, lesní správa
Dolní Morava, konečná

př.

od.

16.30
16.21
16.08
15.53
15.34
15.19
15.11
15.04
14.59
14.50
14.42
14.32
14.17
14.12
14.02
13.55
13.32
13.30

Tipy na výlet cyklobusem z Poličky, tentokrát již v 7.40:
1. do Svitav – odtud pojedete přes Opatovec, Anenskou Studánku, Mladějov (muzeum,
úzkokolejka), Rychnov na Moravě a Staré Město do Moravské Třebové (39 km).
2. na Dolní Moravu – odtud vyrazíte přes Králíky (vojenské muzeum) a Červenou Vodu
• do Štítů (27 km) a cyklobusem v 14.32 zpět do Poličky, nebo
• do Moravské Třebové (celkem 60 km) a odtud cyklobusem do Poličky v 15.34, či
• přes Lanškroun do Svitav (celkem 72 km) a zpět do Poličky vlakem.

Jednotná cena za přepravu kola je 20 Kč. Za přepravu nezajištěného kola
Zpět jede cyklobus z Dolní Moravy v 13.30 s příjezdem do Poličky v 16.30.
proti krádeži dopravce neodpovídá. Maximální hmotnost přepravovaného
kola je 15 kg. Přepravu elektrokol nelze zaručit.
Z důvodu preventivních hygienických opatření má cestující povinnost si nakládku a vykládku kola v cyklobusech zajistit sám.
Podrobné informace a kompletní jízdní řády najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.

