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Projekt na obnovu historické hřebenové trasy v česko-polském pohraničí s evropskou dotací
přes tři miliony eur je v plném proudu. Na území Královéhradeckého kraje se nyní budují čtyři
nové rozhledny, ta na nejvyšším vrcholu Orlických hor se otevře již letos v říjnu.
{jathumbnail off}
Celkem vznikne podél společné hranice 11 rozhleden, v osmi případech ovšem půjde o obnovu
zaniklých rozhleden nebo využití jiného historického dědictví. V Neratově a na Novém Hrádku
vzniknou nová turistická informační centra a v Neratově bude obnoven historický Jánský most,
který zvýší propustnost česko-polské hranice. Nedílnou součástí projektu je zajištění jeho
publicity a propagace v obou státech.

"Královéhradecký kraj, jako jeden z celkem 18 partnerů, zajišťuje značení trasy na svém území.
Hřebenovka přitom prochází převážně právě po něm. Samotné značkování provedou členové
Klubu českých turistů. Královéhradecký kraj se dále zavázal zpracovat mapové podklady celého
území zapojeného do projektu, tedy i území ostatních krajů a části Dolnoslezského vojvodství,"
říká hejtman Jiří Štěpán.

"Fyzická realizace je zatím nejdále u rozhledny na Velké Deštné. Stavba nyní roste v sídle
stavební firmy, poté bude převezena na místo a postavena na již vybetonovaných základech.
Slavnostní otevření se plánuje na září. Do konce letošního roku by měl být dokončen ještě most
přes Orlici v Neratově. Začátkem příštího roku by tyto stavby měly následovat rozhledny v
Olešnici v Orlických horách a ve Vysoké Srbské," popisuje Jaroslav Štefek, sekretář
Euroregionu Glacensis, hlavní koordinátor celého projektu.

Z důvodu příliš vysokých nabídek podaných do výběrových řízení jsou naopak v časovém
skluzu projekty na stavbu obou informačních center a rozhledny na Novém Hrádku. V těchto
případech bude nutné přepracovat projektovou dokumentaci.
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"V rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce již bylo v našem kraji několik
rozhleden a vyhlídkových míst postaveno. Jedná se třeba o rozhledny Čáp, Na Signálu a
Žernov v Kladském pomezí nebo Eliška u Trutnova," připomíná krajský radní pro oblast
regionálního rozvoje, dotací a cestovního ruchu Pavel Hečko.

Celkový rozpočet projektu je přes 3,5 milionu eur, tedy zhruba 90 milionů korun. Z toho 85 %
nákladů pokryje dotace z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko, navíc
5 % nákladů českých partnerů pokryje dotace ze státního rozpočtu ČR.
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