TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 12. 12. 2016
Vyražte na bežky se skibusem Kladského pomezí
Již na začátku prosince vyrazily sněžně skútry, aby upravily první kilometry běžeckých tratí
v Kladském pomezí. Každoročně je u nás v regionu upravováno téměř 300 kilometrů
běžeckých stop včetně osvětleného tréninkového okruhu v Machově, který je jediným svého
druhu v regionu. A co je na nich ještě zajímavého?
„Běžecké tratě v Kladském pomezí jsou unikátní svým propojením, a tak při příznivých
sněhových podmínkách mohou běžkaři dojet například z Machova až do Náchoda“: informuje
Zdeněk Špringr, předseda Správní rady destinační společnosti Branka, o.p.s., která zajišťuje ve
spolupráci s provozovateli úpravu běžeckých tratí celkem v devíti lokalitách. „Návaznost mají
tratě také na polské území v oblasti národního parku Gór Stolowych a tak se z Polska na
běžkách dostanete například do Broumovských stěn nebo přes Bor do Machova“: dodává a
inspiruje k výletu.
Ke svým sportovním zážitkům můžete využít také dvě linky skibusů, které se chystají vyrazit
na začátku ledna. První skibus vyjede v sobotu 7. ledna v 9.00 z Náchoda a bude jezdit přes
Červený Kostelec a Úpici do Jestřebích hor, které jsou jedny z nejvíce oblíbených míst pro
běžecké lyžování v Kladském pomezí. Druhá linka vyráží z Náchoda ve 12.15 a sveze vás až
za hranice s Polskem přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Oba skibusy budou jezdit pouze do konce
února, proto neváhejte a vydejte se na lyže a za dalšími zimními dobrodružstvími bez auta.
Provoz skibusů v Kladském pomezí organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s.,
zabývající se rozvojem cestovního ruchu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.
Úprava běžeckých tratí je umožněna díky grantovému programu Královéhradeckého kraje,
který ji finančně podporuje. Cílem služby je podpora rozvoje šetrných forem cestovního ruchu,
prodloužení pobytu návštěvníků a jejich rovnoměrné rozložení po celém regionu. Podrobné
jízdní řády skibusů, sněhové zpravodajství a tipy na lyžařské výlety naleznete na
ski.kladskepomezi.cz, nebo na www.kladskepomezi.cz.

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.
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