
Euroregion Glacensis



Koordinace námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje 
dotčeného území a jejich podpora z programů, které připravují 
a realizují příslušné orgány příhraničního regionu v Polské republice 
a České republice.

Hlavní cíl sdružení 



Euroregion Glacensis:

- se aktivně účastní přípravné skupiny Task-force pro nové programy, 

kde zpravidla zastupuje všechny česko-polské euroregiony 

- předsedá české části pracovní skupiny pro Euroregionální 

spolupráci v rámci Česko-polské mezivládní komise v rámci  

Ministerstva zahraničních věcí

- je členem Monitorovacího výboru INTERREG V-A ČR - PR, 

kde prosazuje zájmy území euroregionu

- spravuje Fond mikroprojektů pro podporu malých projektů 

people-to-people

Způsob prosazovaní těchto záměrů



Spolupráce na uzavření Memoranda o spolupráci v dopravě mezi 
Královéhradeckým krajem a subjekty na území Dolnoslezského vojvodství

Řešení základní infrastruktury pro překračování hranic



- Publikační činnost

- Cyklobusy do Orlických hor

- EUREGIO PL-CZ – Analýza systémových problémů 

- Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

- Tajemství vojenského podzemí

- Česko-polská Hřebenovka – východní část

Strategické projekty Euroregionu Glacensis



Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis
1 731 657,52 Eur



Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis



Ocenění 
nejinspirativnější projekt 2014 – 2015 

V soutěži o nejinspirativnější 

česko-polský přeshraniční  projekt 

se náš projekt umístil na 1. místě.

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis



Tajemství vojenského podzemí
1 777 272,69 Eur



Aktivity projektu:

Město Rokytnice v Orlických horách - obnova bývalého dělostřeleckého srubu Hanička 
a rekonstrukce odstavného parkoviště na Panském Poli,
Stachelberg z.s. – nový objekt pro výstup z podzemí a zprůchodnění chodeb spojující 
stávající trasu v tvrzi Stachelberg u Trutnova, 
Město Trutnov – vybudování odstavného parkoviště Babí v sousedství tvrze Stachelberg
Gmina Głuszyca – úprava podzemí a štoly v podzemním městě Osówka v Gmina Głuszyca
Gmina Miejska Kamienna Góra – vybudování přístupové cesty, odstavné plocha a 
turistického a informačního centra v komplexu ARADO
Euroregion Glacensis – koordinace a řízení projektu, 
marketingová kampaň prostřednictvím sociálních sítí, videospotů, map, workshopů, press
tripů a závěrečné konference

Realizace 3/2018 – 12/2019

Tajemství vojenského podzemí



Česko-polská Hřebenovka – východní část
3 571 346,11 Eur

Obrázek nejde zobrazit.



Celkem 18 partnerů

Realizace 4/2018 – 10/2020

Česko-polská Hřebenovka – východní část

• Snaha o prodloužení Česko – Saské Hřebenovky na polskou hranici.
• Cílem je připravit silný přeshraniční turistický produkt pro rozvoj cestovního ruchu 

na území bývalých Sudet.
• Dálková trasa Ještěd – Sněžka – Praděd s možností variantních severních tras přes 

polské území Bystřických nebo Sových hor.
• Trasa bude doplněna o novou turistickou infrastrukturu (rozhledny, TIC, parkoviště, 

most).
• Možnost vytvářet místní lokální přeshraniční okruhy.



Česko-polská Hřebenovka – východní část

• Bude vybudováno 11 rozhleden, z toho 6 bude historickým obnovením zaniklých 
rozhleden a další 2 využijí historické dědictví pro nové využití.

• V rámci projektu vzniknou 2 TIC – v Neratově a v Novém Hrádku, poskytnou zdarma 
zázemí turistům – WC, vody, ohřev jídla, úkryt před špatným počasím.

• Dojde k obnovení Jánského mostu v Neratově, kde vznikne nové propojení České a 
Polské republiky. Poutní místo Neratov je jako symbol duchovního spojení Čechů a 
Poláků.

• Masivní propagace projektu jako celku na úrovni krajských samospráv.
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Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -
Euroregion Glacensis – WEBOVÁ STRÁNKA

www.euro–glacensis.cz



Děkuji za pozornost

Jaroslav Štefek – sekretář Bernadeta Tambor – ředitelka kanceláře
česká část polská část
Sekretariát Euroregionu Glacensis Sekretariát Euroregionu Glacensis 
Panská 1492 Łukasiewicza 4a/2
516 01  Rychnov nad Kněžnou         57-300 Kłodzko
Česká republika Polsko 
info@euro-glacensis.cz eg@euroregion-glacensis.ng.pl
www.euro-glacensis.cz www.euroregion-glacensis.ng.pl



Děkuji za pozornost!

Jaroslav Štefek
Sekretář Euroregionu Glacensis

Panská 1492 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Tel.: + 420 494 531 054 
Mobil: + 420 604 606 666 

e-mail: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz


