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Oblast přeshraniční spolupráce ve veřejné dopravě mezi Královéhradeckým krajem a Polskem
bylo hlavním tématem mezinárodní dopravní konference, která se ve středu uskutečnila v
Meziměstí. Za účasti prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka,
radního Pavla Hečka, zástupců českých a polských samospráv či odborníků v oblasti dopravy
došlo k diskusi nad věcnými podněty v dalším rozvoji veřejné dopravy v rámci česko-polské
spolupráce.
{jathumbnail off}
"Na konferenci jsem polské partnery seznámil s aktuálními kroky kraje v komplexním rozvoji v
dopravě. Ať už se jedná o rekonstrukce krajských silnic, přípravách nového tendru na
autobusovou dopravu pro další období či posílení přeshraniční železniční a autobusové dopravy
mezi Českou republikou a Polskem. Naším cílem je přilákat polské turisty nejen do Adršpachu,
ale i do dalších turisticky atraktivních lokalit. Je třeba, aby oba partneři využili potenciálu v
mezinárodní dopravě," uvedl po dopravní konferenci první náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

"Možnost veřejné dopravy autobusem číslo 15 a vlakovými spoji z Meziměstí do Polska je
veřejností pozitivně vnímána. Navíc je to jeden z mnoha kroků, které podpoří oblast cestovního
ruchu a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem," doplnil radní pro oblast
regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

Královéhradecký kraj v rámci česko-polské spolupráce v dopravní oblasti provozuje
mezinárodní železniční spojení na trase Trutnov – Královec – Lubawka – Kamienna Góra –
Sędzisław. Dále je cestujícím k dispozici vlakové spojení na trase Adršpach – Teplice nad
Metují – Meziměstí – Walbrzych.

Cestující také mohou využít pravidelné autobusové linky na trase Náchod – Kudowa Zdroj a
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Hronov – Kudowa Zdroj. V rámci sezonních linek jsou pak turistům k dispozici cyklobusy na
trase Nové Město nad Metují – Náchod – Zieleniec – Šerlich – Deštné v Orlických horách či
Náchod – Karlow – Wambierzyce – Broumov.
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