
4. Podsumowanie 
Całościową ocenę szlaku jako elementu infrastruktury turystycznej, w tym przedstawione 

wyżej spostrzeżenia, zestawiono w postaci tabeli wg metody SWOT. 
 
 

(S) Mocne strony 
Trwały element infrastruktury 

turystycznej, nastawiony na udostępnienie 
górskim turystom konnym ciekawych partii 
Sudetów. 

Powiązanie szlaku z szeregiem 
gospodarstw agroturystycznych, które 
współuczestniczyły w tworzeniu szlaku, a dziś 
pełnią rolę stanic konnych.  

Wskazywane powiązanie pozwala 
zaliczyć Sudecki Szlak Konny do 
przedsięwzięcia zespołowego kilkunastu 
gospodarstw agroturystycznych w dziedzinie 
wspólnego tworzenia infrastruktury 
agroturystycznej. 

 
Ogólnie dobry poziom oznakowania 

szlaku w terenie. 

(W) Słabe strony 
Niektóre odcinki szlaku mogą być zbyt 

trudne dla jeźdźców i koni bez dużego 
doświadczenia w górskiej turystyce konnej, 
chociaż przy jego wytyczaniu istniała 
możliwość wyboru dróg łatwiejszych, np. z 
Międzygórza do „Schroniska na Śnieżniku” – 
wznoszącą się łagodnie drogą leśną wzdłuż 
rzeki Wilczka, a na górę Igliczna – drogą leśną 
ponad wodospadem Wilczki, z ominięciem 
„Polany Śneżna”. 

 
 
 
 
 
Stwierdzone różnice między 

publikowaną w Internecie długością szlaku a 
stanem faktycznym świadczą o mało 
precyzyjnej dokumentacji szlaku. Obserwację 
tę potwierdza często rozbieżne z 
rzeczywistością oznaczenie przebiegu szlaku 
na niektórych mapach turystycznych. 

(O) Szanse 
Wykorzystanie szlaku przez turystów 

konnych będzie wzrastać w miarę dalszego 
rozwoju agroturystyki na obszarze Sudetów. 
Jednocześnie szlak może stymulować ten 
rozwój. 

Istnieje możliwość dalszego rozwoju 
szlaku, a szczególnie jego przedłużenia na 
pozostałe pasma Sudetów Zachodnich oraz 
budowy wariantów obejmujących obecnie 
omijane, północne pasma Sudetów 
Środkowych. 

Możliwość odprawy granicznej zwierząt 
gospodarskich przez urzędy graniczne w 
Lubawce i na „Przełęczy Okraj” w 
Karkonoszach, przez które przebiega Sudecki 
Szlak Konny, stwarza szansę powiązania szlaku 
z budowaną siecią górskich szlaków konnych w 
Republice Czeskiej. 

(T) Zagrożenia 
Bolączką wszystkich szlaków 

turystycznych w Polsce jest nieunormowana 
prawnie ochrona przed „bezinteresownym 
wandalizmem”. 

Wysokie koszty i niepewna dostępność 
środków finansowych na sukcesywną 
konserwację szlaku (trwałość znakowania 
standardowymi metodami ocenia się na 
przeciętnie 3–4 lat). Przy obecnej długości 
szlaku nakłady roczne mogą sięgać od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych. 

 
 


	 

