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Hrčava, 739 98 
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(Informační centrum GOTIC, Mosty u Jablunkova) 
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 https://www.gotic.cz 

Popis   

Trojmezí je místo, kde se potkávají hranice 3 států – České republiky, Polské republiky a Slovenské 
republiky. Leží v malebné beskydské krajině, na území obcí Hrčava, Jaworzynka a Čierné v nadmořské 
výšce 568 m n. m. Tvoří ho společný hraniční kámen, který se nachází v korytě potůčku a tři žulové 
monolity s erby jednotlivých států. Z polské strany je možné dojet k Trojmezí autem po asfaltové cestě. 
Z centra Hrčavy vede k Trojmezí značená trasa pro pěší (cca 2 km po žluté značce), po které se dá 
pokračovat okružní trasou do polské Jaworzynky a zpět na Hrčavu (délka trasy 5 km).     

Přístupnost  

Vstup – přístupové cesty k Trojmezí  

 Přístup k Trojmezí je možný z české i polské strany. Pro dojezd autem k Trojmezí z české strany je 
nutné povolení obecního úřadu Hrčava. V zimě je cesta nesjízdná. Pro dojezd z polské strany není 
potřeba žádné povolení.  

 Přístupová cesta z české strany: zpevněná cesta s asfaltovým a štěrkovým povrchem. Část úseku 
tvoří betonové panely. Klesání až 15 % na úseku dlouhém cca 0,9 km a následně stoupání 9 % na 
úseku dlouhém cca 0,8 km. Příčný sklon větší než 2 %. 

 Přístupová cesta z polské strany: silnice s asfaltovým povrchem. Klesání 15 % na úseku dlouhém 
cca 180 m, bez většího příčného sklonu.     

Venkovní prostory – areál Trojmezí 

 Trojmezí je místo ve venkovním areálu, které je volně přístupné.   

 Z místa, kde se střetává přístupová cesta z české a polské strany, resp. z parkoviště u Trojmezí, 
vedou k Trojmezí schody s dřevěným zábradlím (106 schodů s 26 podestami, výška schodu 15 cm, 
povrch zámková dlažba). Šířka schodiště: 145 cm.  

 Podél schodů byl vybudován chodník bez schodišťových stupňů s asfaltovým povrchem  
a dřevěným zábradlím.  Šířka chodníku: 110 cm. Délka: 90 m. Podélný sklon: 16 %. Chodník vede 
k polskému monolitu. 

 K českému monolitu vede pěšina po louce.  
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Bezbariérová toaleta 

 K dispozici není žádné WC. 

Služby a vybavení 

 Možnost vstupu s asistenčním/vodícím psem.  

 Místo je volně přístupné, není obsluhováno personálem.  

 Možnost parkování – na české straně parkoviště před vjezdem do obce Hrčava (2 km od Trojmezí), 
bez vyhrazených parkovacích míst. Na polské straně je parkoviště u zastávky autobusu 
Jaworzynka – Trzycatek, s jedním vyhrazeným parkovacím místem (1 km od Trojmezí). U Trojmezí 
jsou cca 4 místa, bez vyhrazených parkovacích míst, příjezd k nim je možný pouze z polské strany. 

Datum zpracování: 2/2019 


