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rojekt je realizován v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR-PL
2007-2013 s počátkem k 1. 7. 2010 do
30. 6. 2013. Partneři projektu jsou Państwowy
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
Badawczy na polské straně a Česká geologická
služba na straně české. Projekt, který je zařazen
do oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu,
rozšíří nabídku cestovního ruchu v českopolské příhraniční oblasti. Je zaměřen na
společnou propagaci příhraničního území
formou
informačních
tabulí,
publikace
a internetových stránek. Cílem projektu je
ochrana a propagace přírodního a kulturního
bohatství podél trasy geologicko-turistického
průvodce. Přispěje rovněž ke vzdělávání
v oblasti životního prostředí. V česko-polské
příhraniční oblasti se nachází množství
geologických a přírodních památek, které mají
velký potenciál pro zvýšení návštěvnosti celého
regionu. Důkladná dokumentace a společná
propagace uceleného souboru nejzajímavějších
geologických jevů a hornických památek
přispěje k budování povědomí o česko-polském
příhraničí jako atraktivní oblasti pro turistiku.
Geologicko-turistická trasa probíhá v převážně
málo známých horských oblastech Čech
a Polska. Využívá současnou infrastrukturu
a aktuální hraniční přechody. Trasa je dlouhá
602 km a využívá sedm česko-polských
hraničních přechodů. Na polské straně je trasa
vedena v krajích jeleniogórsko-walbrzyskiem
a opolskiem, na české straně v krajích

libereckém, královehradeckém, pardubickém,
olomouckém a moravskoslezském. Součástí
projektu je podrobná dokumentace jednotlivých
lokalit (fotodokumentace, horninové výbrusy
a chemismus hornin), vybudování 21 dvoujazyčných informačních tabulí (česko-polsky)
v turistických zastávkách, sestavení a tisk
propagačních
materiálů
k jednotlivým
zastávkám (skládačky), sestavení a tisk tří
průvodců (česky, polsky, anglicky) a vytvoření
samostatné internetové stránky geologickoturistické trasy (česko-polsko-anglicky).
Trasa projektu je navržena takto:
1. Západosudetská trasa - dlouhá 161 km
s dvěma hraničními přechody (Bogatynia,
Czerniawa Zdrój) přes Bogatynia -Frýdlant Hejnice - Czerniawa Zdrój - Krobica Kromnów - Siedlęcin - Wleń-Świerzawa Wieściszowice - Kowary - Przełęcz Okraj.
2. Středosudetská trasa - dlouhá 237 km s třemi
hraničními přechody (Okraj, Tlumaczow,
Ploszczyna) přes hraniční přechod Okraj Pomezní Boudy - Trutnov - Radvanice Adršpach - Teplice n.M. - Broumov Tlumaczow - Radków-Kudowa - Zieleniec Spaloną - Długopole - Idzików - Lądek Stronie Śląskie - Prz. Płoszczyna.
3. Východosudetská trasa - dlouhá 204 km
s dvěma hraničními přechody (Glucholazy,
Konradów) přes Staré Město p. S. - Branná Jeseník - Vidnava –Głuchołazy - Zlaté Hory Vrbno p. P. –Bruntál - Budišov n. B. - Vítkov
do Opavy.

64

