
Putování
za pítkem
Co projekt přinaší a jaké výstupy zajišťují jednotliví 
partneři:

Náchod
Revitalizace lokality Malých lázní v Bělovsi, výstavba nového 

prameníku, kolonády a výstavních prostor v replice Vily 
Komenský.
Porcelánová pítka, informační tabule, vytvoření webových 

stránek projektu – ucelené informace o projektu. 

Hronov
Revitalizace parku Aloise Jiráska.
Brožurka pro všechny partnery projektu, mapa cykloputování 

v Česko-polském lázeňském okruhu pro všechny partnery 
projektu, informační tabule (mapa jednotlivých pítek v Česko-
polském lázeňském okruhu) a reklamní rozhlasový spot.

Kudowa-Zdrój
Revitalizace rybníku a prameníku.
Miniatury pítek – vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se 

směrovými šipkami k pítkům ostatních partnerů jako hmotný 
prostředek propagace celého Česko-polského lázeňského okruhu 
na akcích cestovního ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů), 
informační tabule, propagační materiály a organizace akce.

Duszniki-Zdrój
Modernizace alejí (promenády), dva nové prameníky Felix a Agata, 

modernizace vodního toku.
Zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu, informační 

tabule, organizace akce, úprava webové stránky.

Projekt Aqua Mineralis Glacensis je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu IInterreg V-A Česká republika– Polsko 2014–2020

(CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000266).

Partnery projektu jsou města Náchod jako hlavní partner a dále města Hronov, Duszniki-Zdrój 
a Kudowa-Zdrój.

Právě pro lepší seznámení široké veřejnosti vznikl projekt Aqua Mineralis Glacensis, jehož hlavním cílem je 
vytvoření Česko-polského lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod, zvýšení 
návštěvnosti regionu, oživení, zatraktivnění prostranství a objektů kulturního dědictví. Nejen z historických 
důvodů, ale především pro budoucnost, chtějí partneři projektu zachovat tuto nabídku cestovního ruchu 
prostřednictvím revitalizace parků a souvisejících staveb. Aby se tak zvýšila nabídka turistům a zatraktivnění 
nejen partnerských měst, ale i celé Kladské oblasti, bohaté četným výskytem zdrojů minerálních a léčivých vod.“ 

Projekt Aqua Mineralis Glacensis współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu państwa RCz za pośrednictwem programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 –2020 

(nr CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000266).

Partnerami projektu są miasto Náchod będące partnerem wiodącym oraz miasta Duszniki-Zdrój, 
Kudowa-Zdrój oraz czeski Hronov.

Właśnie w celu rozpropagowania w społeczeństwie wiedzy o tych miejscach powstał projekt pn. Aqua Mineralis 
Glacensis, który obejmuje stworzenie Polsko-Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego w formie trasy okólnej wy- 
korzystującej potencjał unikatowych wód mineralnych, zwiększenie ruchu turystycznego w regionie, ożywienie, 
uatrakcyjnienie miejsc i obiektów dziedzictwa kulturowego. Nie tylko ze względów historycznych, lecz przede 
wszystkim w aspekcie przyszłości partnerzy projektu pragną utrzymać tę ofertę turystyczną poprzez rewitalizację 
parków i obiektów towarzyszących. Dzięki temu wzbogaci się ofertę dla turystów i uatrakcyjni nietylko partnerskie 
miasta, ale także cały region kłodzki, który charakteryzuje się licznie występującymi źródłami wód mineralnych 

i leczniczych.

Wędrówki
do pijalni wód
Jakie są efekty projektu i jakie przedsięwzięcia 
realizują poszczególni partnerzy:

Náchod
Rewitalizacja rejonu Małego Zdroju (Malé lázně) w Bělovsi,  

budowa nowego ujęcia wody, promenady spacerowej i pomieszczeń 
wystawienniczych w replice willi Komenský.
Porcelanowe pijałki, tablica informacyjna, stworzenie stron 

internetowych projektu – kompleksowe informacje o projekcie.

Hronov
Rewitalizacja parku Aloisa Jiráska.
Folder dla wszystkich partnerów projektu, mapa wędrówek 

rowerowych po Polsko-Czeskim Szlaku Uzdrowiskowym dla 
wszystkich partnerów projektu, tablica informacyjna (mapa 
poszczególnych pijalni na Polsko-Czeskim Szlaku Uzdrowis- 
kowym) oraz radiowy spot reklamowy.

Kudowa-Zdrój
Rewitalizacja stawu i pijalni.
Miniatury pijalni – stworzono mobilne miniatury wszystkich 

pijalni ze strzałkami kierunkowymi do pijalni pozostałych 
partnerów jako materialne narzędzie promocji całego Polsko-
Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego podczas wydarzeń turys-
tycznych (targi, ekspozycja w punktach informacji turystycznej 
partnerów), tablica informacyjna, materiały promocyjne i orga-
nizacja imprez.

Duszniki-Zdrój
Modernizacja alei (promenady), dwa nowe ujęcia Felix i Agata, 

zagospodarowanie cieku wodnego.
Opracowanie filmu o Polsko-Czeskim Szlaku Uzdrowiskowym, 

tablica informacyjna, organizacja imprezy, modyfikacja strony 
internetowej.

Zúčastněte se naší soutěže. Po předložení orazítko-
vaného průvodce na jednom ze čtyř partnerských 
informačních center získáte originální lázeňské pítko.                                                     
                                                    Tak tedy, „Přijďte pobejt“.

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Po okazaniu 
przewodnika z pieczątkami w jednej z czterech partner-
skich informacji turystycznych można odebrać oryginalną 
uzdrowiskową pijałkę.                             Zapraszamy!

www.aquamineralis.eu Mapa Geodezie On Line, spol. s r. o.. Kompletní realizace Miloš Kaválek.


