
Pardubický kraj ---------------------- 0 B JEDNÁ V K A 

Objednavatel: č: 2019/00780 
Pardubický kraj 

Komenského nám. 125 

53211 

IČ: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

Pardubice 

70892822 

CZ70892822 

197853137/0300 

Dodavatel: 

Mafra, a.s, 
Karla Engliše 519/11 

15000 Praha 5 

IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351 

Číslo účtu: 1218942011/0100 

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 19.11.2019 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

Množství MJ Druh zboží Cena včetně DPH 
0,000 Objednáváme tištěnou inzerci (text inzerce uveden v příloze objednávky) v národních 73 807,58 Kč 

denících - MF DNES a Lidové noviny. 
Termín vydání listopad/prosinec 2019. 
Projekt Česko-polská Hřebenovka východní část r. č. 
CZ.I l.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254, který je spolufinancován z EFRR 
prostřednictvím Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

Cena max. celkem včetně DPH- 73 807,58 Kč. 

Vyřizuje: 

Klepalová Michaela Mgr. 

Podepsáno dne: k --ť "t. 

Richard Červenka Mgr. 
<

vedoucí odboru rozvoje 

referent oddělení projektového řízení 

Tel: 

e-mail: 
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Poznejte Hřebenovku v novém ■ Vydejte se na pěší výlet po atraktivních hřebenových partiích Ještědského a Černostudničního 
hřbetu, Lužických a Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků až na Praděd. 

K životu se probouzí historická, 117 let stará, trasa Modrá hřebenovka neboli tzv. Blauer 
Kammweg. Je nejdelší hřebenovou trasou v Čechách a původně začínala u německých 
sousedů. V současnosti trasa z Ještědu přes Sněžku a Kralický sněžník až na Praděd ožívá 
díky projektu „Česko-polská Hřebenovka" Okolí trasy je doplňováno novou i rekonstruovanou 
turistickou infrastrukturou - rozhlednami, turistickými informačními centry, parkovištěm a 
mostem. 

Hřebenovka má i nově svoje značení v podobě loga (modrý hřeben v červeném poli) a je 
vybavena informačními tabulemi a odpočinkovými místy. Toto turistické značení realizovaly 
jednotlivé kraje, jimiž Hřebenovka prochází, ve spolupráci s Klubem českých turistů. 

Novinkami na trase jsou například nedávno otevřené rozhledna v Gmině Nová Ruda a 
vyhlídková plošina na Guzatowé, která jsou ideálními cíli pro rodinný víkend či skupinové 
aktivity. Výhled z 19 metrů vysoké rozhledny na Velké Deštné je odměnou za procházku po 
hřebeni Orlických hor. Otevře vám pohled na Rychnovsko, polské Stolové a Bystřické hory, 
Kralický Sněžník, Krkonoše a Ještěd. Za dobré viditelnosti je možné spatřit i hrad Kunětická 
hora. 

Kdo přemýšlí o výletě na horské hřebeny, má šanci užít si novinek i v příštím roce. Do konce 
letošního roku bude hotova stavba Jánského mostu přes Divokou Orlici v Neratově, který opět 
propojí česko-polskou hranici a obnoví historickou poutní cestu z Neratova na vrchol Jagodná 
v Polsku. V současné době se staví rozhledna na Feistově kopci nad Olešnicí v Orlických 
horách a ve Vysoké Srbské. Jejich slavnostní otevření se očekává na jaře 2020. V září 
letošního roku byla také zahájena i obnova původní rozhledny na Jagodné. V blízkosti obce 
Mi~dzylesie probíhá na původním místě stavba rozhledny na Czerrícu a ve výstavbě je také 
zcela nová rozhledna na Ktodzkiej Górze východně od Ktodzka. Do října roku 2021 budou 
realizovány všechny aktivity projektu, tedy budou postaveny zbývající rozhledny, infocentra a 
parkoviště v Novém Hrádku a Gmina Miejska Nowa Ruda. 

Turistické proznačení hřebenové trasy i vybudování turistické infrastruktury je součást projektu 
Česko-polská Hřebenovka - východní část, přičemž celkový rozpočet projektu s registračním 
číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254 je přes 3,5 milionu Eur, tedy zhruba 90 milionů 
korun. Projekt je spolufinancován z EFRR prostřednictvím Operačního programu INTERREG 
V-A Česká republika-Polsko. Více informací o projektu se můžete dozvědět na www.euro 
glacensis.cz/hrebenovka a na www.hrebenovka.cz. 
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Foto: 

nebo 

PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020 - EVROPSKÁ UNIE/ UNIA EUROPEJSKA 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 


