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Hřebenovka Lužické hory/České Švýcarsko
• Atraktivní stezka výhradně pro pěší.
• Výzva: certifikace dle evropské/české normy pro dálkové trasy.
• Návrat historické Hřebenovky/Kammweg po 100 letech Praděd – Sněžka –

Ještěd – Luž – Jedlová - Hřensko – Děčín – Děčínský Sněžník - Klínovec – Aš.
• Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko je připravena být garantem 

úseku mezi Luží 
a Děčínským Sněžníkem.
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Certifikované trasy pro pěší
Důraz na atraktivitu, bez souběhu s cyklo, auty, apod., přednostně úzké stezky 
horského charakteru.

• 2001 – První německá norma na certifikaci tras „Deutscher Wandersiegel –
Premiumweg“. 

• 2003 – Druhá německá norma na certifikaci tras „Qualitätswege Wanderbares
Deutschland“ dle Deutscher Wanderverband.

• 2011 – Evropská norma na certifikaci „Leading quality trails – Best of Europe“ 
dle Evropské asociace turistických klubů.

• V současnosti přes 200 certifikovaných tras: Německo, Itálie, Francie, nově 
Balkán (Řecko), Skandinávie.

• 2016 – Návrh české normy „TOP trasy ČR“ (turisticky oblíbené pěší trasy) –
zohlednění českých podmínek.
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Management dálkových atraktivních tras pro turismus
• Zajišťují turistické spolky, svazy, organizace destinačního 

managementu.
• Podpora na státní/zemské/krajské úrovni. 
• Podpora samospráv, spolupráce s orgány ochrany přírody.

Marketing: 
• Webové stránky, sociální sítě, reklamní inzerce.
• Tištěné brožury, mapy, spolupráce s CK, veletrhy.
• Vývoj produktů, nabídky, průvodci.
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Hřebenovka v Libereckém kraji
• Na základě velkého projektu, od roku 2010.
• Špindlerův Mlýn – pramen Labe – Harrachov – Jizerské a lužické hory – Luž –

sedlo Šébr.
• 2 varianty pro pěší + 1 běžecká + 1 cyklotrasa.
• Bez výrazné infrastruktury a destinačního řízení.
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Hřebenovka v Ústeckém kraji, 
okres Děčín
• Vedení ÚK potvrdilo verbálně připravenost 

podpořit realizaci Hřebenovky.

• KČT připraven zajistit značení – označení cílů na 
směrovkách různých značek nevhodné (viz 
Liberecký kraj, nepřehledné).

• Nutnou podmínkou na začátku trasy je 
vybudování mostu pro turisty na sedle Šébr
(dlouholetý projekt, ÚK zatím nepotvrdil termín 
realiazace).
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• Ředitel Správy NP České 
Švýcarsko odsouhlasil 
vedení Hřebenovky na 
území NP ve variantě 
přes Dolský mlýn a 
Janov, nikoliv ve  
variantě přes Mezní 
Louku a Pravčickou 
bránu.

• Vedení UK tuto trasu 
akceptovalo (2015) , 
s touto trasou nadále 
pracuje KČT pro 
zamýšlenou realizaci 
a certifikaci.
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Trasa Hřebenovky



KČT a realizace Hřebenovky
• 2019: KČT (centrála) certifikovala první dálkovou trasu v ČR, Stezku podél Lužnice, 

zajišťuje destinační společnost Toulava.
• Rozhodnutí certifikovat Hřebenovku na území Ústeckého kraje (od Šébru po 

Klínovec) v nejkratší možné době (2021?).
• 2018-2019: obecně prospěšná společnost České Švýcarsko administrovala technický 

projekt přípravy Hřebenovy pro KČT (úsek v Českém Švýcarsku).
• Nutno vyznačit nové, doposud neznačené úseky Šébr-Stožec-Jelení skála 

a Janov-Suchá Kamenice.

8www.ceskesvycarsko.cz



ÚK a financování Hřebenovky

• Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko připravena zajistit realizaci 
Hřebenovky (marketink, produkty) za předpokladu součinnosti s KČT, který 
zajistí vyznačení + za předpokladu financování této realizace. První podmínka.

• Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko provedla hrubý odhad 
rozpočtu: 1. rok 3 mil. CZK, 2.rok 2 mil. CZK, potom každoročně na údržbu a 
marketing 1 – 1,5 mil. CZK.

• Nutné včasné vyjádření ÚK , zda/do jaké výše bude aktivitu financovat. 
Druhá podmínka.

• Sami to neufinancujeme, i když budeme sebevětší srdcaři.
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Požadavek CK a aktivních aktérů 
CR v regionu
• Vytvořit takovou atraktivní dálkovou trasu pro pěší, která spojí hlavní cíle 

včetně soutěsek a Pravčické brány.
• Poskytnout řízené putování na této trase „od chaty k chatě“ (jako 

Forststeig, Malerweg v Saském Švýcarsku).
• Včetně odpovídajících služeb, návazností, informací, servisu pro uživatele 

(rezervace místa v zajištěných chatách-penzionech, infomační balíčky 
apod.).

• Tj. případně místy odlišná trasa od nyní schválené Hřebenovky.
• Nutné rozhodnutí ÚK, zda podpoří obě varianty nebo jenom jednu – trasa 

KČT je už rozhodnuta a definována popsanou Hřebenovkou.
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Co je nutné zajistit pro realizaci dohodnuté trasy?
• Značení , úpravy v terénu.
• Marketink, mapy, průvodce, informace on-line.
• Financování – vč. vytvoení Fondu Hřebenovky – přispívají samosprávy 

a podnikatelé, nelze realizovat jen z financí ÚK.
• Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko garant celé akce (pokud 

dohoda na financování).
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Děkujeme za pozornost.
Jiří Rak – jiri.rak@ceskesvycarsko.cz
Štěpán Hořeňovský – stepan.horenovsky@ceskesvycarsko.cz
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