
 

Česko-polská Hřebenovka (část Horní Vítkov) 

 

 
 
Název projektu: Česko-polská Hřebenovka (část Horní Vítkov) 
Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 
Registrační číslo projektu:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000960 
Prioritní osa: 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kultur. zdrojů 
Oblast podpory: Fond mikroprojektů 
Termín realizace projektu: 2017 
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Cíle projektu: 

Cílem tohoto projektu je zvýšení turistické atraktivity česko-polského pohraničí prostřednictvím 
zkvalitnění veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Předkládaný projekt se zaměřil na 
vybudování přístupové turistické stezky vedoucí na vrchol kopce Výhledy. Vrchol Výhledy je 
zalesněný kopec, který se nachází v nadmořské výšce 569 m n. m. a slouží jako důležitý 
orientační bod v krajině, který je viditelný na obou stranách hranice - z polské i české strany. 
Již v roce 1864 zde byl umístěn trigonometrický bod, který slouží dodnes k orientaci při tvorbě 
map. V roce 1872 byla na Výhledech postavena výletní restaurace s vyhlídkou, která se stala 
oblíbeným výletním cílem pro turisty z českého, ale i polského okolí, zvláště z polských lázní 
Opolno Zdrój. Tato restaurace po druhé světové válce vyhořela a nebyla již obnovena, ovšem 
turistická oblíbenost Výhledů zůstala zachována. V současné době se na Výhledech každý rok 
v dubnu koná turistické setkání, kam směřují turisté z Polská, Německa a Čech. 



Záměrem města Chrastava je vybudovat turistickou stezku k vrcholu kopce Výhledy. Turistická 
stezka povede od místního kostela ve Vítkově, bude se křížit s Pašeráckou stezkou 
(cyklostezka vedoucí z Andělky do Hrádku n. N.) a pokračovat lesem až na vrchol kopce 
Výhledy, odkud je možno vidět českou i polskou stranu hranice. V rámci tohoto projektu dojde 
k rekonstrukci současné cesty. Podél stezky budou zhotoveny zastavení s informačními 
tabulemi popisující okolí a historii daného místa. Na vrcholu kopce Výhledy bude zbudován 
přístřešek. Plánovaný přístřešek bude doplněn 5 lavicemi pro 20 osob, které tak umožní 
příchozím turistům a výletníkům krátkodobé posezení. Celková délka trasy bude cca 1,3 km 
dlouhá. 
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. 

 


