V sobotu začíná sezóna cyklobusů
Pardubice (28. 5. 2015) – O sobotách, nedělích a státních svátcích mohou milovníci
cykloturisticky v Pardubickém kraji i letos využít autobusové linky s přepravou
jízdních kol. Provoz cyklobusů začíná už tuto sobotu 30. května, jízdné je stanoveno
podle tarifu IREDO a přeprava jízdního kola stojí 20 korun bez ohledu na tarifní
vzdálenost.
„Jízdní řády cyklobusů v Pardubickém kraji se letos výrazně změnily. Byly zrušeny málo
využívané nebo nevyužívané úseky jednotlivých linek. Proto jsme mohli zavést nové úseky
a dokonce jednu novou linku z Chrudimi na Šerlich v Orlických horách,“ uvedl vedoucí
oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu Martin Prouza. Cyklobusy v roce 2015
najedou v Pardubickém kraji zhruba 35 tisíc kilometrů, což je asi o čtyři tisíce kilometrů
méně než v loňském roce.
Provoz cyklobusů financuje Pardubický kraj částkou přibližně 800 tisíc korun ročně, na
provoz linky 680019 přispívá i dobrovolný svazek obcí Českomoravské Pomezí. Cyklobusy
do Orlických hor jsou provozovány ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.
Na zajištění této dopravy se podílejí čtyři dopravci na osmi linkách. Jízdní kola jsou
přepravována většinou na speciálních cyklobusových přívěsech, na lince 680019 uvnitř
upraveného autobusu. Obecně platí, že cyklobusy jsou určené pro přepravu jízdních kol do
hmotnosti 15 kilogramů, na tuto zátěž jsou totiž dimenzovány úchyty na kola. Přeprava
tedy není určená pro elektrokola.
Cyklobusy jezdí o sobotách, nedělích a státních svátcích od 30. května do 28. září 2015,
pouze linka 680019 je v provozu od 3. července do 30. srpna 2015 a jezdí navíc v pátek.
Všechny jízdní řády jsou k dispozici na www.portal.idos.cz.
Přehled cyklobusů v Pardubickém kraji:
620717 Chrudim – Pardubice – Třebechovice pod Orebem – Opočno – Dobruška – Deštné
v Orlických horách, Šerlich
650555 Pardubice – Chrudim – Seč – Hoješín
660143 Jablonné nad Orlicí – Letohrad – Žamberk – Deštné v Orlických horách, Šerlich
660144 Rychnov nad Kněžnou – Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Suchý vrch
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660146 Holice – Borohrádek – Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou – Deštné
v Orlických horách, Šerlich
680019 Polička – Moravská Třebová – Svitavy – Česká Třebová – Litomyšl – Vysoké Mýto
– Proseč – Polička
680948 Litomyšl – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Suchý vrch – Králíky –
Dolní Morava
700949 Lanškroun – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad / Litomyšl – Vysoké Mýto
– Choceň – Žamberk – Pastviny – Deštné v Orlických horách, Šerlich

