
Hřebenovka



Historie Hřebenovky

 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. 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 – horský spolek pro Ještědské a Jizerské pohoří spolu s Krkonošským spolkem, pokračování 
trasy východním směrem. (Z Ještědu přes město Liberec, Jizerské hory až na krkonošskou 
Sněžku).

 1904 - krušnohorské spolky 

 1913 - stezka protažena až do Blankensteinu nad Sálou

Během období 1. republiky, v době své největší slávy, vedla Modrá hřebenovka od 
durynského Blankensteinu nad Sálou, přes celé Krušné hory do Českosaského 
Švýcarska a dále přes Lužické hory, Ještědský hřbet a Jizerské hory do Krkonoš, 
odkud pokračovala přes Broumovsko, Orlické hory a Kralický Sněžník až na nejvyšší 
vrchol Hrubého Jeseníku, Praděd. V té době dosahovala délky přibližně 800 km. 





Hřebenovka a Liberecký kraj

 2004 - 2006 – prvotní myšlenka projektu – proznačení tras, úpravy 
chodníků, odpočinková místa, vybavovací a informační systém, marketing

 2007 – zpracování projektové dokumentace pro dvě části projektu
 Česko – německá verze projektu
 Česko – polská verze projektu

 2008 – kontrola JTS v Olomouci obou částí – z důvodu nízkého finančního 
podílu polského partnera nebyl česko-polský projekt schválen, došlo 
k přepracování i česko-německého projektu

 2009 – znovupodání projektu do česko-saského programu, nalezení 
nového partnera (Landkreis Görlitz). Úprava projektu do stávající podoby: 
5 odpočinkových míst, informační systém (proznačení 3 druhů tras, 
rozcestníky), vybavovací systém (venkovní mapy, lavičky, stojany na kola, 
přístřešky), marketing.





Hřebenovka a Liberecký kraj

 2010 – schválení projektu (podpis smlouvy – prosinec 
2010)

 2011 – příprava a realizace výběrových řízení
 duben 2011 – výběrové řízení na TDI  

 květen 2011 – výběrové řízení na marketing

 květen 2011/září 2011 – výběrové řízení na stavební část projektu

 2012 - vydání předběžného opatření ÚOHS  

 2013 – počátek realizace projektu – marketingové 
záležitosti a stavební část projektu (leden – září)





Logo

 Pěší značení

 Cykloznačení

 Marketingové logo



Vedení trasy – severní + jižní 



Proznačení Hřebenovky



Vybavovací předměty



Vybavovací předměty



Vybavovací předměty



Vybavovací předměty



Proznačení tras



Marketingové aktivity



Marketingové aktivity



A co dál?

 Rozšíření spolupráce do dalších krajů

 Vytvoření produktu dálkové pěší trasy

 Jednotná koordinace s jednotným logem

 Nabídka tuzemskému a zahraničnímu trhu 

 Poskytování služeb na trase



Děkuji za pozornost…

… a na viděnou na Hřebenovce!

Eva Hornová

eva.hornova@kraj-lbc.cz

mailto:eva.hornova@kraj-lbc.cz

