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Informace z Českomoravského pomezí 
 

Kouzelné putování Českomoravským pomezím  
– soutěž o mobil, tablet a další skvělé ceny 

 
Pokud rádi soutěžíte, je tu pro vás opět Kouzelné putování Českomoravským pomezím, které vás 
provede po nejzajímavějších místech regionu podél historické hranice mezi Čechami a Moravou. Při 
návštěvě vybraných turistických atraktivit obdržíte samolepku se soutěžním kupónem, který 
následně nalepíte do hrací karty. Nasbíráte-li stanovený počet kupónů, můžete získat dárek a vyhrát 
některou z hlavních cen. Soutěžíme o mobilní telefony, tablet, víkendové pobyty, vstupenky na 
kulturní akce, do památek či muzeí a mnoho hodnotných věcných cen. Na vaši návštěvu se těší řada 
atraktivních míst, mezi kterými nechybí zámky v Litomyšli, Nových Hradech a Moravské Třebové, 
hrad Svojanov, muzea v Poličce, Svitavách, Vysokém Mýtě či Proseči, barokní areál na Vraclavi, 
rozhledny nebo úzkokolejka v Mladějově.  
Domů si s sebou můžete odnést také zajímavou stolní hru, která vás blíže seznámí se všemi 
soutěžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu zábavy a možná si i naplánujete výlet na místa, 
která jste zatím nestihli navštívit. 
Pravidla soutěže a informace o všech turistických atraktivitách najdete na portálu: 
www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem „Kouzelné putování“. Již dnes se zde můžete 
zaregistrovat, vytisknout si svoji hrací kartu a začít soutěžit o některou ze super cen. Hrací karty jsou 
k dispozici také na všech soutěžních místech a v informačních centrech Českomoravského pomezí. 
 
 

Českomoravské pomezí v mobilní aplikaci 

 
Oblast podél historické hranice mezi Čechami a Moravou vám blíže představí mobilní aplikace 
nazvaná „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“. Co všechno v ní najdete? Prezentaci 

nejvýznamnějších turistických atraktivit regionu, 
doporučené prohlídky měst Litomyšl, Moravská Třebová, 
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto i tipy na výlety do okolí. 
Nechybí ani historické časové osy, animované filmy o 
věhlasných i méně známých osobnostech regionu, řada 
fotografií, virtuální prohlídky nebo zábavná hra s rozšířenou 
realitou. 
Aplikace plná informací a zábavy je zdarma dostupná na 
Google Play a v App Store. Po stažení do mobilu či tabletu 
funguje i v offline režimu, takže při jejím používání doma 
nebo při výletech Českomoravským pomezím nebudete 
muset stahovat další data. 
Pokud dáváte přednost klasickým tištěným publikacím, 
můžete si v informačních centrech nebo v internetových 
obchodech pořídit průvodce „To nej z Českomoravského 
pomezí“. Reprezentativní publikace z řady VisitBohemia 

Guide nabízí mapy, plány a doporučené prohlídky měst, tipy pro sport a volný čas, zajímavé výlety 
na mnoho atraktivních míst regionu i spoustu profesionálních fotografií. 



 

Cyklobus pro pěší turisty i cyklisty opět vyjíždí koncem června! 

 
Již podvanácté vyrazí 30. června prázdninový cyklobus na trasu propojující turisticky atraktivní 
místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak budou opět moci poznávat nejen krásy 
historických měst regionu na pomezí Čech a Moravy. Cyklobus je zaveze i na řadu dalších 
zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, úzkokolejka v 
Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském kopci. 
V provozu bude autobus uzpůsobený pro převoz kol každý pátek, sobotu a neděli od 30. června do 3. 
září a dále ve sváteční dny 5. a 6. července. 
V pátek pojede cyklobus ze Svitav v 8.52 a zaveze vás na Hřebeč, do Moravské Třebové, Mladějova 
a dále do České Třebové, na 
Kozlov a do Litomyšle. 
Pokračovat bude přes Vysoké 
Mýto a zámek v Nových Hradech 
do Proseče, odkud můžete vyrazit 
do oblíbených Toulovcových 
maštalí. Následovat bude zastávka 
u rozhledny Terezka na Pasekách, 
v Borové a Poličce. Zpět do Svitav 
vyrazí cyklobus z Poličky po 
stejné trase v 15.30.  
V sobotu bude cyklobus vyjíždět 
ze Svitav v 11.25 a zaveze vás 
přes Květnou do Poličky. Pokud 
chcete vyrazit na výlet odpoledne, 
můžete se v 15.52 nechat ze Svitav zavézt na Hřebeč, odkud autobus pokračuje přes Moravskou a 
Českou Třebovou na Kozlov, do Litomyšle, Vysokého Mýta, Proseče či Poličky. 
O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července bude cyklobus jezdit podle stejného řádu jako v pátek. 
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro 
cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO. 
Podrobné informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny na portálu: www.ceskomoravskepomezi.cz . 
Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou distribuovány do všech svitavských 
domácností koncem června a k dispozici budou také v informačních centrech. 
I letošní provoz cyklobusu Českomoravským pomezím je realizován díky spolupráci měst Litomyšl, 
Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory Pardubického kraje. 
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