
 
 

CYKLO GLACENSIS 2019 
/tisková zpráva/ 

 
Propagační cyklojízda Cyklo Glacensis 2019 již po osmnácté zahajuje cyklistickou 
sezónu v česko-polském příhraničí. Koná se v pátek 17. května 2019 pod záštitou 
1.náměstka Pardubického kraje Romana Línka a s finanční podporou Pardubického a 
Královéhradeckého kraje. Na akci se podílejí finančně i přímou účastí Sdružení obcí 
Orlicko, města Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto, Náchod, obec Bačetín, DSO Region 
Orlické hory a za polské partnery okres kladský. 
 
CYKLO GLACENSIS se již mnoho let koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana 
Pardubického kraje Romana Línka. „Fandím všem, kdo používají kolo k rekreaci, sportu i 
jako dopravní prostředek. Letos jsme se s 65 kolegy na Krajském úřadu zapojili do akce Do 
práce na kole a je to rozhodně prima si provětrat hlavu hned po ránu. Bohužel se v tomto 
termínu nemohu vaší jízdy zúčastnit, ale srdečně vás všechny zdravím a přeji příjemné 
počasí a pěkné zážitky,“ vzkázal Roman Línek, který každoročně akci finančně podporuje.  
 
Akci od prvního ročníku podporuje také Královéhradecký kraj. „Účastníky cyklojízdy i 
všechny ostatní cyklisty chci srdečně pozvat do Orlických hor. Já osobně zde rád trávím 
každou volnou chvíli. Milovníkům cyklistiky nabízejí terény různé obtížnosti a také možnost 
poznat řadu pozoruhodných přírodních i kulturních památek, jako je poutní místo Neratov, 
pevnost Hanička, Zemská brána, prales Bukačka nebo třeba vesnická památková zóna 
Kačerov,“ vyzdvihl hejtman Jiří Štěpán. 
 
Hvězdicové cyklojízdy se zúčastní 18 týmů startujících v pátek 17. 5. 2019 z deseti českých 
a osmi polských měst příhraničních regionů. Z českých měst vyjedou týmy z Ústí nad Orlicí, 
České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého 
Mýta, Náchoda a Bačetína. V každém týmu pojede deset a více cyklistů a po různých 
trasách dojedou do cíle symbolicky v blízkosti česko-polské hranice. Cíl je letos na Číhalce 
v Olešnici v Orl. horách. Každý cyklista, který se připojí k propagační cyklojízdě, získá na 
památku tričko s potiskem loga Cyklo Glacensis, názvem startovního města a štítek na kolo 
s logem akce.  
 
V cíli na horské boudě Číhalka je očekáváno až 250 cyklistů. Od 19 hodin je připraven 
kulturní a společenský program. Ubytování a stravování je zajištěno také na chatě Jurášce. 
Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat je individuální v 
průběhu soboty – neděle. Pořadatel a organizátor Region Orlicko-Třebovsko srdečně zve. 
 


