
Česko-polská Hřebenovka 

Představení projektu na konferenci ve Velichovkách dne 14. května 2015 



Představení projektu 

• účelem projektu je vytvoření nového turistického 
produktu v česko-polském příhraničí s názvem 
„Česko-polská Hřebenovka“ 

• obnova historického fenoménu vrcholových partií 

• návaznost na česko-saskou Hřebenovku 

• projekt je svou lokalizací situován na území 4 
krajů na české straně (Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký) a Dolnoslezského 
vojvodství na straně polské 

 



Představení projektu 

• protíná území významně cenných lokalit: 
Krkonošský národní park, Karkonoski park 
narodowy, Národní park Stolových hor, CHKO 
Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Jeseníky a 
několik zvláště chráněných oblastí Natura 2000 
(př. polské území Divoké Orlice) 

• trasa Ještěd – Sněžka – Praděd (téměř 550 km) 

• propojení vybudovaných nebo plánovaných 
investic do turistické infrastruktury z EU fondů (45 
ks) a zvýšení jejich atraktivity 

 



Zařazení v INTERREG V-A ČR- PR 2014 -
2020 

• Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a 
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

• Investiční priorita 2.1 – Podpora růstu 
podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního 
potenciálu jako součásti územní strategie pro 
konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a 
rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů 

 



Partneři projektu 

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 
 
Projektoví partneři – úsek Ještěd Sněžka 
CZ: Euroregion Nisa, Liberecký kraj, Obec Albrechtice v Jizerských horách, Obec Bílý  Potok, Město 

Harrachov, Město Chrastava, Město Osečná, Obec Rádlo, Město Rokytnice nad Jizerou 
 
PL: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jelieniaj Górze, Gmina Miejska Piechowice, Miasto 
Szklarska Poręba 

 
Projektoví partneři – úsek Sněžka – Praděd 
CZ: Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Sdružení obcí Orlicko, Sdružení Neratov, o.s., Obec Deštné v 

Orlických horách, Městys Nový Hrádek, Obec Olešnice v Orlických horách, Obec Vysoká Srbská, 
Správa Krkonošského národního parku 

 

PL: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Gmina Bardo, Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, 
Gmina Mieroszów, Gmina Międzylesie, Gmina Stronie Śląskie 

 
Celkem 29 projektových partnerů napříč Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického 

kraje,  Olomouckého kraje a  Dolnoslezského vojvodství 



Mapa dotčeného území 



Historická mapa Kladska 



Cíle projektu 

• Využití přírodních zdrojů oblasti za účelem 
zvýšení návštěvnosti společného území a tím 
podpory zaměstnanosti spolu s navazujícím 
vznikem nových pracovních míst na řešeném 
území a to obnovením a vhodným propojením 
významné turistické trasy s již realizovanými 
investicemi financovanými z evropských fondů, 
ale i národních zdrojů, do oblasti infrastruktury 
pro cestovní ruch, čímž dojde k efektivnějšímu 
využití potenciálu příhraničí a významně se zvýší 
příležitost pro rozvoj a využitelnost již 
vybudovaných investic. 
 



Aktivity projektu 

• nové vyznačení celkové trasy 

• výstavba rozhleden a vyhlídkových věží (18 ks) 

• instalace doprovodného mobiliáře 

• zřízení nového TIC v Neratově 

• vytvoření nových propojení přes státní hranici 
(př. Jánský most na Divoké Orlici v Neratově) 

• rekonstrukce turistických chodníků (polská 
strana Krkonoš) 

 



Aktivity projektu 

• turistické chodníky a cesty k rozhlednám 

• související masivní propagace projektu 

• společné logo turistického produktu – bude 
vycházet z loga česko-saské Hřebenovky  

  

 

http://www.hrebenovka.cz/


Rozpočet projektu 

• Celkový rozpočet projektu: 10 124 787 EUR 

• Požadovaná výše dotace: 8 606 699 EUR 

• Vyváženost rozpočtů projektový partnerů: 

 



Představení investičních 
aktivit projektu 

jednotlivých partnerů 
části Sněžka – Praděd 



Správa Krkonošského národního 
parku 

• Aktivita: výstava rozhledny Maxovka 

• Lokalizace: Rýchory 

• Odhadované investiční náklady: 8 mil. Kč 

• Rozhledna je situována na dnes již neexistující 
Maxovu boudu, která byla postavena kolem r. 
1930 nedaleko Rýchorské boudy 

• Z rozhledny bude vidět na: Studniční horu, 
Sněžku, Svorovou horu, Lysečiny 



Vizualizace rozhledny Maxovka 



Obec Vysoká Srbská 

• Aktivita: Výstavba rozhledny Vysoká Srbská 

• Lokalita: Vysoká Srbská 

• Odhadované investiční náklady: 1,8 mil. Kč 

• Z rozhledny bude vidět na: Krkonoše, 
Hejšovinu, Bor, Orlické hory, Bludné skály 

• Jedná se zcela novou turistickou atraktivitu, v 
minulosti zde rozhledna nikdy nestála 

 



Vizualizace rozhledny ve Vysoké Srbské 



Městys Nový Hrádek 

• Aktivita: Výstavba rozhledny na Šibeníku 

• Lokalita: Nový Hrádek 

• Odhadované investiční náklady: 8,6 mil. Kč 
včetně DPH 

• Rozhledna vznikne na tubusu bývalé větrné 
elektrárny 



Původní pohled na elektrárnu v r. 2012 



Vizualizace rozhledny na Šibeníku 



Vizualizace rozhledny na Šibeníku 



Obec Olešnice v Orlických horách 

• Aktivita: výstavba rozhledny na Feistově kopci 
• Lokalita: Olešnice v Orlických horách 
• Odhadované investiční náklady: 5,4 mil. Kč 

včetně DPH 
• Vyhlídková plošina ve výšce: 27,4 m, celková 

výška cca 30 m 
• Z rozhledny bude vidět na: Viadukt v Lewině 

Klodzkém, Vrchmezí, Rozkoš, Orlické hory, 
Olešnice v Orlických horách, Bystřické hory, 
Panský vrch 



Vizualizace rozhledny na Feistově kopci 



Obec Deštné v Orlických horách 

• Aktivita: výstavba rozhledny na Velké Deštné 
• Lokalita: nejvyšší vrchol Orlických hor Velká 

Deštná 
• Odhadované investiční náklady: 3,5 mil. Kč 
• Výška rozhledny: 19 m 
• Z rozhledny bude vidět na: Rychnovsko, Stolové 

hory, Bystřické hory, Králický Sněžník, při dobrém 
výhledu i Krkonoše a Ještěd 

• Dřevěná rozhledna na místě výstavby stála již 
koncem 19. století 

• Vzhled rozhledny je inspirován deštěm a větrem 



Vizualizace rozhledny na Velké Deštné 



Vizualizace rozhledny na Velké Deštné 



Sdružení Neratov, o.s. 

• Aktivity: obnova Jánského mostu přes Divokou 
Orlici, vybudování Turistického informačního 
centra 

• Lokalita: Neratov v Bartošovicích v Orlických 
horách 

• Celkové odhadované náklady: 9,2 mil. Kč + 
DPH 

• Most bude spojnicí české a polské hřebenové 
trasy 



Vizualizace Jánského mostu přes 
Divokou Orlici 



Sdružení obcí Orlicko 

• Aktivita: výstavba rozhledny na Adamu  

• Lokalizace: Petrovičky u Mladkova 

• Vyhlídková plošina ve výšce: 28 m 

• Odhad stavebních nákladů: 4,2 mil. Kč 

• Z rozhledny budou výhledy na: Masív 
Králického Sněžníku, Jeřáb, Jeseníky, 
Bukovohorská hornatina, Orlické hory, 
Bystřické hory, Mladkovská vrchovina 



Vizualizace rozhledny na Adamu 



Gmina Mieroszów 

• Aktivita: výstavba rozhledny  

• Lokalizace: Lesiska Wiełka 

• Odhadované investiční náklady: 5,5 mil. Kč 

• Z rozhledny budou vidět Krkonoše, Střední 
Sudety, Stolové hory, Broumovské stěny, Velká 
Hejšovina, Valbřišské hory, Meziměstská 
vrchovina, Javoří hory  a obce situované v 
údolí 

 



Gmina Bardo 

• Aktivita: výstavba rozhledny na Ostré hoře 

• Lokalizace: Gmina Bardo, Laskówka 

• Odhadované investiční náklady: 2,7 mil. Kč 

• Z rozhledny budou vidět Bardzké hory, Kladská 
kotlina, Kladsko, zámek v Kamieńci, vodní nádrže 
Topola a Kozielno 

• V místě výstavby koncem 19. století stála 
rozhledna, která byla zničena v 50. letech 20. 
století 



Gmina Miejska Duszniki-Zdrój 

• Aktivita projektu: výstavba rozhledny 

• Lokalita: Vrchmezí 

• Odhadované investiční náklady: 1,7 mil. Kč 

• Z rozhledny bude vidět Hejšovina (Stolové 
hory), Králický Sněžník, Velká Deštná, Olešnice 
v Orlických horách 

• Kromě turistické funkce bude rozhledna i 
pozorovacím místem pro protipožární účely. 



Nákres rozhledny na Orlici 



Gmina Międzylesie 

• Aktivita: výstavba rozhledny na hoře Czerniec 

• Lokalizace: Niemojów 

• Odhadované investiční náklady:  5,1 mil. Kč 

• Z rozhledny bude vidět Masív Sněžníku, Klepáč, 
Králický Sněžník, údolí Kladské Nisy, průlom 
Divoké Orlice, Orlické hory, průsmyk Boboszówa 

• Stavba věže na hoře Czerniec je obnovou věže na 
původním místě. Rozhledna zde byla turistickou 
atraktivitou do roku 1945. 

 



Výkresy rozhledny na Czerńcu 



Model rozhledny na Czerńcu 



Gmina Stronie Śłąskie 

• Aktivita: výstavba rozhledny 
• Lokalita: Králický Sněžník 
• Odhadované investiční náklady: 78,3 mil. Kč 
• Vysoké náklady z důvodu přepravy stavebního 

materiálu vrtulníkem (nařízení CHKO). 
• Na místě výstavby stála v minulosti kamenná věž, 

která byla postavena v roce 1899. 
• Z rozhledny bude vidět oblast Kladska, při dobré 

viditelnosti Krkonoše, Vratislav. Na české straně 
severní oblasti republiky, Praděd. 



Vizualizace rozhledny na Králickém 
Sněžníku 



Vizualizace rozhledny na Králickém 
Sněžníku 



Představení neinvestičních 
aktivit projektu části 

Sněžka - Praděd 



Další klíčové aktivity projektu 

• Značení hřebenové trasy - Královéhradecký 
kraj, Sdružení obcí Orlicko,Olomoucký kraj, 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Glacensis 

• Webový portál – Královéhradecký kraj, 
Sdružení obcí Orlicko, Olomoucký kraj, 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Glacensis 



Další klíčové aktivity projektu 

• Mapy v tištěné podobě – Královéhradecký kraj 

• Publikace v tištěné podobě – Euroregion 
Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Glacensis, Sdružení obcí Orlicko 

• Propagační film včetně jeho zkrácené verze a 
reklamního spotu – Euroregion Glacensis 

• Konference – Euroregion Glacensis 

 



Další klíčové aktivity projektu 

• Prezentace výsledků projektu pro zástupce 
médií a touroperátory – Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu Glacensis, Euroregion 
Glacensis 

• Panoramatické pohledy (360°) – 
Královéhradecký kraj 

 



Další klíčové aktivity projektu 

• Ostatní drobné propagační předměty a 
publicita malého rozsahu – KRNAP, Obec 
Vysoká Srbská, Obec Olešnice v Orlických 
horách, Obec Deštné v Orlických horách, 
Městys Nový Hrádek, Sdružení Neratov, o.s., 
Sdružení obcí Orlicko, Olomoucký kraj, 
Královéhradecký kraj, Euroregion Glacensis 

 



Další klíčové aktivity projektu 

• Příprava a koordinace projektu je klíčová 
aktivita vedoucího partnera a koordinátorů 

• Koordinační schůzky – Euroregion Glacensis 
(min. 1x za 6 měsíců) 

 



Aktuální stav projektu 

     Koncepce projektu byla podána v říjnu 2014 k hodnocení 
vlajkovosti, jako vlajkový však nebyl uznán v následujících 
hodnotících kritériích: 

 

            1.2 Vlajkový projekt má strategický význam pro přeshraniční 
spolupráci v dané prioritní ose 

 
    1.3 Výsledky vlajkového projektu musí být větší, než je jednoduchý 

součet výsledků jeho jednotlivých aktivit a mít dlouhodobý dopad 
na podporované území 

 
    1.4 Projekt nahrazuje systémová a komplexní řešení problémů 

identifikovaných v programu nebo využívá potenciál pohraničí k 
naplnění programových cílů 



Aktuální stav projektu 

• Projekt bude přepracován a podán do první 
otevřené výzvy (INTERREG V-A ČR-PR 2014 -
2020) 

• Předpoklad vyhlášení výzvy - září 2015 

• Předpoklad odevzdání žádosti – listopad 2015  



Představení investičních 
aktivit projektu 

jednotlivých partnerů 
části Ještěd - Sněžka 



Albrechtice v Jizerských horách 

• Aktivita: výstavba rozhledny 
• Lokalita: Albrechtice v Jizerských horách 
• Odhadované náklady: 3,6 mil. Kč 
• Architektonické zpracování vychází z elegantního 

tvaru hyperboloidu otevírajícího se k obloze 
• Z rozhledny bude panoramatický rozhled na obce 

Jiřetín, Horní Tanvald, Albrechtice, Desná, 
Polubný, Příchovice, česká i polská část Krkonoš.  

• Součástí projektu je i vybudování přístupové 
zpevněné komunikace k rozhledně. 



Obec Bílý Potok 

• Aktivity: výstavba rozhledny 

• Lokalizace: Bílý Potok 

• Odhadované investiční náklady: 5,1 mil. Kč 

• Z rozhledny bude vidět na Smědavskou horu, 
Frýdlantské Cimbuří, Ořešník dále do údolí 
s obcemi Bílý Potok, Hejnice a Raspenava, 
Frýdlant, Bogatynia  a přilehlou část Polské 
republiky. 



Město Harrachov 

• Aktivita: výstavba rozhledny na Čertově hoře 
• Lokalita: Harrachov 
• Výška rozhledny: 24 m 
• Odhadované náklady: 6,8 mil. Kč 
• Rozhledna je situována nedaleko horní stanice lanové 

dráhy, proto bude dostupná i pro všechny, kteří by 
nezvládli k rozhledny vyjít pěšky. 

• Z rozhledny bude vidět na Jizerské hory včetně 
liberecké dominanty - Ještědu, Český ráj, Novosvětský 
průsmyk (rozdělovník Krkonoš a Jizerských hor), polské 
Jakuszyce či Szrenica. 
 



Vizualizace rozhledny na Čertově hoře 



Město Chrastava 

• Aktivita: turistická stezka 

• Lokalita: Horní Vítkov, Chrastava 

• Odhadované náklady: 312 tis. Kč 

• Záměrem města Chrastava je vytvořit přístup z 
vyznačené pěší trasy Hřebenovky v osadě 
Horní Vítkov novou turistickou stezkou k nově 
vznikající pozorovací stanici na vrcholu kopce 
Výhledy a ke kostelu v osadě Horní Vítkov.  

 

 



Fotografie z míst, kudy stezka povede 



Město Osečná 

• Aktivita: výstavba rozhledny 

• Lokalita: město Osečná 

• Odhadované investiční náklady: 4,8 mil. Kč 

• Z rozhledny bude vidět Ještěd, Ralsko, bývalý 
vojenský prostor Ralsko, Bezděz, České 
středohoří, Osečná 



Vizualizace rozhledny Osečná 



Vizualizace rozhledny Osečná 



Obec Rádlo 

• Aktivita: turistická stezka 

• Lokalita: Rádlo 

• Odhadované náklady: 566 tis. Kč 

• V blízkosti stezky se nachází rozhledna Císařský 
kámen, památník prusko-rakouské války a 
přírodní park Rádlo i město Jablonec nad 
Nisou.  



Město Rokytnice nad Jizerou 

• Aktivita: vybudování vyhlídkových objektů - 
lesoparku 

• Lokalizace: Rokytnice nad Jizerou 

• Odhadované investiční náklady: 3,5 mil. Kč 

• 4 vyhlídkové objekty – liška, medvěd, ovce, 
horník. Vybraná místa jsou využívána již nyní 
jako skalní vyhlídky. 



Vizualizace Horníka a Medvěda 



Vizualizace Ovce a Lišky 



Vizualizace lávky 



Karkonoski Park Narodowy z siędziba 
w Jeleniaj Górze 

• Aktivita: turistická stezka 

• Lokalita: Pogórzyn, Jelenia Góra, Piechowice 

• Odhadované náklady: 28,4 mil. Kč 

• Jedná se o rekonstrukci stávajících turistických 
tras. 

• K rekonstrukci navrhované dva úseky červené 
/ hraniční trasy jsou součástí husté sítě 
turistických tras vytyčených jak na polské, tak i 
české straně Krkonoš. 



Fotografie stávajícího stavu 



Možné úpravy turistických chodníků 



Gmina Miejska Piechowice 

• Aktivita: stavba vyhlídkové plošiny, 
rekonstrukce parkovací plochy 

• Lokalita: Złoty Widok 

• Odhadované investiční náklady: 3,8 mil. Kč 

• Z rozhledny bude vidět Drewniak, Bogatka, 
Michalowice, Zolta skala, Lisie Skaly 



Miasto Szklarska Poręba 

• Aktivity projektu: výstavba rozhledny v 
Zatáčce smrti a modernizace turistické stezky 

• Lokalita: Zatáčka smrti, Szklarska Poręba 

• Odhadované investiční náklady: 13,7 mil. Kč 

• Vyhlídka skýtá výhled na panorama Krkonoš, 
město Szklarska Poręba a Jelenohorskou 
kotlinu, Jizerské hory a jejich předhůří, 
Kačavské hory, Janovické Rudohoří 



Historický pohled na Zatáčku smrti 



Představení 
neinvestičních aktivit 
projektu jednotlivých 
partnerů části Ještěd - 

Sněžka 



Další klíčové aktivity projektu 

• Značení trasy – Liberecký kraj, Miasto 
Szklarska Poręba 

• Webový portál – Liberecký kraj 

• Panoramatické mapy – Euroregion Nisa 

• Mapy v tištěné podobě – Miasto Szklarska 
Poręba 

• Závěsné mapy – Euroregion Nisa 

• Publikace – Euroregion Nisa 

 

 



Další klíčové aktivity projektu 

• Retroprůvodce – Euroregion Nisa 

• Konference – KARR, Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu Nysa 

• Prezentace výsledků pro zástupce médií a 
touroperátory – KARR 

• Panoramatické pohledy (360°) – KARR 

• Příprava a koordinace projektu – Euroregion 
Nisa, Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Nysa 

 

 

 



Další klíčové aktivity projektu 

• Ostatní drobné propagační předměty a 
publicita malého rozsahu – Miasto Szklarska 
Poręba, Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Nysa, Gmina Miejska Piechowice, 
KPN, KARR, Město Rokytnice nad Jizerou, 
Obec Rádlo, Město Osečná, Město Chrastava, 
Město Harrachov, Obec Bílý Potok, Obec 
Albrechtice v Jizerských horách, Liberecký kraj 



 
Děkuji za pozornost! 

  

 

Jaroslav Štefek 
Sekretář Euroregionu Glacensis 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis  
Panská 1492  

516 01 Rychnov nad Kněžnou  
   

Tel.: + 420 494 531 054  
Fax: + 420 494 535 095  

   
e-mail: info@euro-glacensis.cz  

GPS:  50.164021, 16.276223 
 


