
Hřebenovka v Libereckém kraji



Trochu historie… 

 1902 - Modrá hřebenovka neboli Blauer Kammweg
 cíl: jednotně značená stezka vedoucí přes vrcholové partie Lužických hor

 První část trasy Modré hřebenovky  - z Ještědu na Růžový vrch (České 
Švýcarsko)

 Celá hřebenová cesta měla délku přibližně 60 km a bylo pro ni dohodnuté jednotné 
specifické značení, zinkové tabulky se čtyřzubým modrým 
hřebenem v bílém poli. 

 1903 – pokračování trasy východním směrem až na Sněžku

 1913 – Modrá Hřebenovka je dokončena: Blankenstein nad Sálou 
– Krušné hory – Českosaské Švýcarsko – Lužické hory –
Ještědský hřbet – Jizerské hory – Krkonoše – Broumovsko –
Orlické hory – Kralický Sněžník – Praděd (800 km). 
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Původní 
značení v 
terénu

Potkali jste někdy? 
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Hřebenovka a Liberecký kraj

 2004 - 2006 – prvotní myšlenka projektu –

proznačení tras, úpravy chodníků, odpočinková 
místa, vybavovací a informační systém, marketing

 2009 – znovupodání projektu do česko-saského 
programu s kooperačním partnerem Landkreis
Görlitz. 

 2013 – realizace projektu. Hlavní aktivita –
proznačení tras (2 větve) v terénu 
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Česko-polská Hřebenovka, východní část, 
Liberecký kraj

www.hrebenovka.cz                                                                                                    #zazijhrebenovku

 Bez investičních aktivit

 Bez proznačení trasy, avšak ve spolupráci s KČT 
Liberecký kraj

 Pouze marketingové aktivity 

 Rozpočet: 75 030 EUR



Aktivity projektu - logo
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 Aktualizace 
marketingového loga 
a poskytnutí partnerům

 Logo v terénu -
bezezměny



Aktivity projektu – www.hrebenovka.cz
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Aktivity projektu –
www.hrebenovka.cz

o vytvoření a 
aktualizace obsahu 

o rozdělení trasy podle 
jednotlivých 
úseků/krajů

o zajištění překladů 

o doplnění 
multimediálního 
obsahu (virtuální 
prohlídky, 
fotografie, 
videospoty, e-
pohlednice, sociální 
sítě)
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Aktivity projektu – multimediální prezentace
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 80 ks image fotografií 
z trasy 

 33 ks leteckých 
fotografií 

 20 ks virtuálních 
prohlídek 

 4 ks videospotů pro 
různé cílové skupiny



Aktivity projektu – medializace aktivit
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 Prezentace v 
turistických 
časopisech a denících 
(časopis Lidé a Hory, 
Turista, Tim, Moje Země, 
Deník, celkem 18 ks 
prezentací)

 Vklad v celostátním 
médiu (MF Dnes, 
celkem 2ks)



Aktivity projektu – medializace aktivit
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 Prezentace v online 
prostředí (bannerová, 
textová prezentace)

 Prezentace na 
sociálních sítích



Aktivity projektu 
– medializace 
aktivit

#zazijhrebenovku
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A co dál? 
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Na viděnou na Hřebenovce…
…je opravdu pro každého☺

Eva Ouzká, Liberecký kraj
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A co dál?


