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Česko-bavorská
Zlatá stezka je

nejrozsáhlejší sítí
turistických tras ve

střední Evropě
 
 

Česko-bavorská hranice je turisty oblíbená především
pro své rozsáhlé lesy a panenskou přírodu. Tuto
výhodu získala na oplátku za pohnutou historii,
kterou jí osud ve 20. století připravil. Pavučina

turistických tras, která pod názvem Zlatá stezka
(Goldsteig) vznikla na obou stranách hranice, však

odkazuje především na tradici starých zemských cest,
díky nimž spolu Němci a Češi obchodovali, ale i

navzájem poznávali své kultury. I v tomto směru
novodobá Zlatá stezka na své středověké

předchůdkyně úspěšně navazuje. 

PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ (CZ), 
DOLNÍ BAVORSKO A HORNÍ FALC (BY)  
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Zlatá stezka je určená pro dálkovou pěší turistiku.

Propojuje příhraniční území dvou českých a dvou

bavorských regionů. Díky tomu se jedná o

nejrozsáhlejší středoevropskou síť turistických tras,

která dokazuje, že i takto ambiciózní záměry je v

širším partnerství možné uskutečnit. 

Z jihu na sever i z východu na západ
Zlatá stezka v Bavorsku vznikla již před několika

lety. Páteřní cesty protínají příhraniční lesy od

města Passau nedaleko hranic s Rakouskem, až k

městu Marktredwitz na severu v Horních Frankách.

Díky svým 660 kilometrům je nejdelší dálkovou

trasou v Německu a pyšní se certifikátem kvality

Top Trails. V rámci přeshraničního projektu byla

vyhledána relevantní paralelní stezka i na české

straně. Ta vede z Prachatic v Jižních Čechách, přes

Kašperské Hory, Domažlice, Tachov a Planou v

Plzeňském kraji až do Chodové Plané. Tyto hlavní

národní trasy jsou pak vzájemně provázány četnými

přeshraničními spojovacími cestami. 

„Chtěli jsme především celé území co nejvíce

zpřístupnit návštěvníkům, kteří mají chuť poznávat

krásy příhraničí pěšky. Tento způsob cestování je

nejen nejohleduplnější k přírodě, ale i k místním

lidem,“ říká Ilona Šnebergerová, vedoucí Oddělení 

cestovního ruchu Plzeňského kraje, které trasu na

svém území vytyčilo a propaguje ji. „Trasa prochází

hned dvěma národními a šesti přírodními parky. To

je na jedné straně velké turistické lákalo, ale také i

velká zodpovědnost z pohledu ochrany přírody,“

vysvětluje Ilona Šnebergerová, proč Zlatá stezka

sází především na pěší turisty.

Značení a společné mapové materiály pomáhají
turistům v orientaci
Celá síť je rozdělená na jednodenní úseky, které

obvykle nepřesahují délku 20 kilometrů. Začínají a

končí vždy v místech, která jsou dobře dopravně

dostupná a nabízejí alespoň základní možnost

ubytování a stravování. K orientaci v Čechách

turistům slouží především systém značení Klubu

českých turistů, ale i logo Zlaté stezky. Hlavní

páteřní trasy kopírují hranice, ty lze ale díky

propojovacím cestám libovolně přestupovat. Tím

vznikly okruhy vhodné pro víkendovou turistiku.

Stezka nabízí dostatek míst k odpočinku. Je

vybavena tabulemi s informacemi o místech, kudy

prochází. Turistům je k dispozici podrobný etapový

průvodce, přehledná česko-bavorská mapa i soubor

podrobných map k jednotlivým územím.  

V rámci projektu vznikly také specializované 
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webové stránky, úspěšná je též společná

prezentace Jihočeského a Plzeňského kraje na

Facebooku a Instagramu.

„Jakožto patriot všem doporučuji navštívit části

Zlaté stezky vedoucí Českým lesem, který je

neprávem turisty opomíjen. Nádherný prožitek z

cesty nabízí trasy na Domažlicku, v okolí Bělé nad

Radbuzou nebo na Tachovsku,“ reaguje na otázku,

které úseky této unikátní turistické sítě má

nejraději, radní Plzeňského kraje pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor
Picka.
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Projekt: 
ZLATÁ STEZKA – SÍŤ
TURISTICKÝCH CEST NA
„ZELENÉ STŘEŠE EVROPY“, Č. 88

TOURISMUSVERBAND OSTBAYERN E.V. (BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, KÚPK
ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA
www.plzensky-kraj.cz  

KONTAKT - PLZEŇSKÝ KRAJ:

Plzeňský kraj (CZ)
Jihočeská centrála cestovního ruchu (CZ)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 7/2016-6/2019

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Dolní Bavorsko a Horní Falc (BY), Plzeňský a
Jihočeský kraj (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  
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JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, B.
NĚMCOVÉ 8, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ
REPUBLIKA
www.jiznicechy.cz

KONTAKT - JIHOČESKÝ KRAJ:

http://www.plzensky-kraj.cz/
http://www.jiznicechy.cz/


Zpracování vyhledávací studie a ustanovení
nových českých tras propojených se
bavorskými

Značení tras a doplnění o odpočinkovou a
informační infrastrukturu

Společná česko-bavorská vizualita 

Nové české webové stránky

Tištěné turistické materiály v češtině i
němčině

Intenzivní propagace stezky na veletrzích
apod.

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializované české internetové stránky
Zlatou stezkou

Specializované německé internetové
stránky GoldSteig

DALŠÍ INFORMACE:

Certifikát "Top Trails of Germany"

OCENĚNÍ:  

Zlatá stezka - nejrozsáhlejší turistická síť ve střední Evropě vznikla díky projektu č. 88 podpořenému
programem přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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FOTO zdroj: Plzeňský kraj

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

https://zlatoustezkou.cz/
https://www.goldsteig-wandern.de/
https://www.top-trails-of-germany.de/top-trails/goldsteig/
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Pěší poutníci díky
Vintířově stezce
poznávají naší

historii a krajinu

Mnich a poustevník Vintíř, německy Günther, trávil
na začátku 11. století poslední léta svého života na
Šumavě. Díky jeho výpravám napříč tímto pohořím

vznikaly cesty, které divoké příhraniční hvozdy
zpřístupnily dalším osadníkům. Vintíř působil taktéž

jako misionář a diplomat. I proto je považován za
stavitele cest a mostů mezi českou a německou

kulturou. V jeho šlépějích se dnes mohou vydat i
novodobí poutníci. A to po stezce, která připomíná
jeho odkaz odrážející se v místní kultuře i krajině. 

NIEDERALTEICH (BY), PLZEŇSKÝ KRAJ (CZ)  
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Tento německý šlechtic vstoupil do mnišského

řádu až v pokročilém věku. Působil v

benediktínském klášteře v bavorském

Niederalteichu na březích Dunaje. Po několika

letech se vydal do míst, která byla do té doby spíše

pustá. Nejdříve do Bavorského lesa, poté hledal

útočiště v českých částech Šumavy. Podle legend

působil jako rádce českého krále i německého

císaře a nezřídka vystupoval v roli prostředníka při

jednáních těchto často znesvářených panovníků.

Jeho misionářská práce je popisována i historickými

kronikami. Vintíř je proto díky tomu uváděn jako

první obyvatel Šumavy, jehož dodnes známe

jménem. 

Muž, který se stal legendou
Jakožto svatý muž je Vintíř vyznáván především v

česko-bavorském pohraničí, kde po něm byly často

pojmenovávány údajně zázračné léčivé prameny.

Uvádí se, že nějakou dobu působil dokonce v okolí

dnešního hradu Rabí. A ačkoliv se narodil v

Německu a pohřben je v Břevnovském klášteře v

Praze, místo, které je s ním v Čechách

neodmyslitelně spjaté, je bezpochyby především

vrch Březník u hartmanické Dobré Vody. Zde

poustevničil a taktéž zemřel. Není proto

překvapením, že sem v minulosti cestovaly nemalé

skupiny křesťanských poutníků.

 

překvapením, že sem v minulosti cestovaly nemalé

skupiny křesťanských poutníků.
 

Dnes je mohou díky česko-bavorskému projektu od

Dunaje přes Zwiezel, Prášily, Hartmanice, Sušici a

Horažďovice do vnitrozemí Čech následovat i

poutníci novodobí. K tomuto několikadennímu

pěšímu výkonu je většinou vedou již jiné pohnutky.

Láká je čistá příroda a příležitost poznat vlastní

historické kořeny. Většina však hojně navštěvuje i

církevní památky, jichž je trasa plná. „Z české části

je tou nejvýznamnější samozřejmě kostel svatého

Vintíře v Dobré Vodě, před nímž se můžete napít z

Vintířovy studánky a v němž je umístěn věhlasný

skleněný oltář od sochařky Vladěny Tesařové,“

vysvětluje Ilona Šnebergerová, vedoucí Oddělení
cestovního ruchu Plzeňského kraje, které trasu

Vintířovy stezky pro turisty připravuje. Stejná

umělkyně vytvořila i další skleněnou sochu světce,

která je umístěna v blízkosti nedalekého kostela sv.

Mořice. 

S úctou ke krajině, kterou kráčíme
Stezku nezdobí však pouze sklo, ale také

symbolické instalace z místních kamenů, které

odkazují na Vintířův světský i duchovní život.

Doplňují je nenápadné dřevěné lavičky a výsadba

původních druhů jabloní. „Chtěli jsme ukázat, že 
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naše krajina nemusí být plná nevzhledných poutačů

a cedulí. Proto jsme kolem stezky vysadili jabloně a

pozornost turistů se snažíme přilákat materiály,

které do přírody prostě patří. Jiný způsob, jak

přiblížit dobu raného středověku, a především život

poustevníka, který se vzdal všech světských

vymožeností, snad ani možný není. A ukazuje se, že

moderní turisté takový přístup velmi vítají,“ dodává

Ilona Šnebergerová. 

Vintířova stezka protíná české i německé části

Šumavy a prochází chráněným územím. Záhy však

odvádí pozornost turistů k Pošumaví, a dále přes

Chanovice a Blatnou hlouběji do vnitrozemí. Nabízí

tak alternativní způsob poznávání našich

příhraničních hor a pomáhá předcházet masovému

turismu v jejich přírodně nejcitlivějších částech. I

tímto způsobem dokazuje, že se jedná o výsledek

moderního, k přírodě velmi ohleduplného

turistického přístupu.

Stezka je značená z německého Niederaltaichu do

jihočeské Blatné. Po zdolání těchto 9 jednodenních

etap je možné pokračovat dále po trase na Svatou

Horu v Příbrami a následně do Prahy. Vedle hlavní

dálkové páteřní trasy nabízí i jednodenní tematické

okruhy především pro rodiny s dětmi. I v

bavorských částech je cesta nově upravena a

doplněna zajímavými sochami či odpočinkovými 
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 místy. V rámci projektu vznikla též nová expozice o

sv. Vintíři v muzeu v Dobré Vodě. O způsobu života

na Šumavě ve středověku pak vypráví část

prohlídkové trasy skanzenu v Lindbergu. 

„Ze všech stran slyším na Vintířovu stezku jen

pozitivní ohlasy. Vytyčená trasa je zasazena do

krásné přírody. Jsou na ní citlivě vytvořena

odpočinková symbolická místa, a ještě je doplněna o

hravou infrastrukturu pro děti. Poutnictví je v

posledních letech obecně velmi populární a Plzeňský

kraj chce této skupině turistů postupně rozšiřovat

možnosti. Vintířova stezka je tak zcela jistě velkým

přínosem pro turismus v kraji,“ chválí výsledky

projektu radní Plzeňského kraje pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor
Picka. 



Projekt: 
VINTÍŘOVA STEZKA, Č. 255

ARBERLAND REGIO GMBH (BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU, KÚPK
ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA
www.plzensky-kraj.cz  

KONTAKT - PLZEŇSKÝ KRAJ:

Landkreis Deggendorf (BY)
Gemeinde Lindberg (BY)
Bauernhausmuseum Lindberg e.V. (BY)
Plzeňský kraj (CZ)
Město Hartmanice (CZ)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 9/2019-2/2022

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Dolní Bavorsko (BY), Plzeňský a Jihočeský kraj (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  
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9 jednodenních speciálně značených etap z
Niederalteichu do Blatné, poté turistická
značka do Prahy

Kamenná symbolická místa po trase v
Čechách

Instalace skleněné sochy svatého Vintíře v
Čechách

5 jednodenních výletních okruhů pro rodiny
(s herními prvky v terénu a skrytými příběhy
pro děti - mobilní app)

Instalace odpočinkových míst a soch v
Německu

Expozice o Vintíři v Dobré Vodě u
Hartmanic

Expozice o Vintířově době v Lindbergu

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializované internetové stránky v
češtině i němčině: Vintířovou stezkou

O stezce na turistickém portálu Turistů ráj

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě

Venkovské muzeum a skanzen v Lindbergu

Informace z Břevnovského kláštera v Praze

DALŠÍ INFORMACE:

Vintířova stezka byla vylepšena a propagována díky projektu č. 255 podpořenému programem
přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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FOTO: Miroslav Hrdý, Tomáš Winkelhöfer, Plzeňský kraj, RRA PK

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz
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https://www.brevnov.cz/cs/benediktini-a-brevnovsky-klaster/svaty-vintir
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https://www.smopk.cz/magazin/


Národní parky
Šumava a Bavorský
les – jeden celek z
pohledu ochrany
přírody i turismu

 
 

Národní parky na česko-bavorské hranici spolu
dohromady tvoří jeden z největších bilaterálních

národních parků střední Evropy. Jejich dlouhodobá a
intenzivní spolupráce je stvrzena memorandem,

společným pracovníkem koordinujícím jejich
vzájemné aktivity, a především velkým počtem

přeshraničních projektů zaměřených jak na ochranu
přírody, tak i její prezentaci.

ŠUMAVA (CZ), BAVORSKÝ LES (BY)  
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Národní park Šumava vznikl v roce 1991 z části

území původní chráněné krajinné oblasti. Cílem

jeho založení bylo zajistit ochranu pestré mozaiky

unikátních rozsáhlých rašelinišť, horských smrčin a

navazujících náhorních plošin, pralesů a luk. Park

se rozkládá na území Plzeňského a Jihočeského

kraje, a to na celkové ploše 680 kilometrů

čtverečních. Národní park Bavorský les byl založen

o mnoho let dříve, a to již v roce 1970. Nachází se v

Dolním Bavorsku a po svém rozšíření v roce 1997

jeho rozloha činí 245 kilometrů čtverečních. Je tedy

o více jak polovinu menší než jeho český protějšek.
  

Oba parky dohromady tvoří celek, který je někdy

pojmenováván termínem Twin-park. Je uznávaný

jako jeden ze základních kamenů evropské soustavy

Natura 2000. Tato spolupráce byla již v roce 1999

stvrzena memorandem. V pozici koordinátora

vzájemné spolupráce dokonce pro oba parky od

roku 2015 pracuje společný zaměstnance, který

jejich aktivity koordinuje, zprostředkovává

komunikaci zástupců z obou stran hranice a

překládá podklady. Úzká spolupráce obou parků je

též mezinárodně oceněna Transboundery

certifikátem Federace 

EUROPARC, který je jedním z nejvýznamnějších

evropských certifikátů v ochraně přírody.

Jedním ze způsobů, jak přeshraniční spolupráci

parků dlouhodobě aktivizovat, jsou samozřejmě

společné projekty z oblasti ochrany přírody, ale i

řízení území a turismu (autobusy, přeshraniční

trasy, expozice, vzdělávací programy apod.). V

posledním období lze v tomto směru zmínit

minimálně následující projekty podpořené

Programem přeshraniční spolupráce Česká

republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-

2020:
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Projekty: 

Realizace: 4/2016–3/2019
Webové stránky projektu ZDE

„SILVA GABRETA MONITORING-
REALIZACE PŘESHRANIČNÍHO
MONITORINGU BIODIVERSITY A
VODNÍHO REŽIMU“, Č. 26 

14 / Národní parky III . .  

Realizace: 7/2017–12/2022
Informace v češtině  ZDE 
Informace v němčině ZDE

„PROSTOR PRO SPOLEČNÍ
PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ
DĚDICTVÍ – LESNÍ DÍLNA“, Č. 72

Realizace: 1/2017–12/2019
Informace v češtině  ZDE 
Informace v němčině ZDE

„PŘESHRANIČNÍ MAPOVÁNÍ
LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ-CESTA
KE SPOLEČNÉMU
MANAGEMENTU NP“, Č 99

Realizace: 1/2017–12/2019
Informace v češtině  ZDE 
Informace v němčině ZDE

„HOUBY REGIONU BAVORSKO/
ČESKO/RAKOUSKÉHO
TROJMEZÍ“, Č. 120

http://silvagabreta.eu/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/prostor-pro-spolecne-prirodni-a-kulturni-dedictvi/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/prostor-pro-spolecne-prirodni-a-kulturni-dedictvi/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/prostor-pro-spolecne-prirodni-a-kulturni-dedictvi/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/forschung/projekte/index.htm
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/preshranicni-mapovani-lesnich-ekosystemu-cesta-ke-spolecnemu-managementu-np-sumava-a-np-bavorsky-les/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/preshranicni-mapovani-lesnich-ekosystemu-cesta-ke-spolecnemu-managementu-np-sumava-a-np-bavorsky-les/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/preshranicni-mapovani-lesnich-ekosystemu-cesta-ke-spolecnemu-managementu-np-sumava-a-np-bavorsky-les/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/preshranicni-mapovani-lesnich-ekosystemu-cesta-ke-spolecnemu-managementu-np-sumava-a-np-bavorsky-les/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/forschung/projekte/index.htm
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/houby-v-regionu-bavorsko-cesko-rakousko/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/houby-v-regionu-bavorsko-cesko-rakousko/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/houby-v-regionu-bavorsko-cesko-rakousko/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/forschung/projekte/index.htm


Přeshraniční spolupráce národních parků je podpována programem přeshraniční spolupráce Česká
republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Realizace: 10/2017–3/2021
Informace v češtině  ZDE 
Informace v němčině ZDE

„NOVÉ CESTY K
PŘESHRANIČNÍMU
MANAGEMENTU JELENÍ ZVĚŘE
V DOBĚ KLIMATICKÉ ZMĚNY“, 
Č. 184

Realizace: 1/2019-12/2021
Webové stránky projektu ZDE

„KVĚTENA ŠUMAVY“, Č.216

Realizace: 1/2017-12/2019
Report v češtině ZDE
Report v němčině ZDE

„ZAVEDENÍ PŘESHRANIČNÍHO
SOCIOEKONOMICKÉHO
MONITOROVACÍHO SYSTÉMU V
NP ŠUMAVA A BAVORSKÝ LES“,
Č. 37

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/nove-cesty-k-preshranicnimu-managementu-jeleni-zvere-v-dobe-klimaticke-zmeny/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/nove-cesty-k-preshranicnimu-managementu-jeleni-zvere-v-dobe-klimaticke-zmeny/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/seznam-projektu/nove-cesty-k-preshranicnimu-managementu-jeleni-zvere-v-dobe-klimaticke-zmeny/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/forschung/projekte/index.htm
https://www.florasilvaegabretae.eu/
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/04/brozurka_socioekonom_cz_fin.pdf
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/04/broschure_socioekonom_d_fin.pdf
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Šumavu a Bavorský
les spojuje nejen

příroda a historie,
ale i síť tematických

stezek

Příroda nezná hranice. Ty naštěstí již většinou
neomezují ani turisty. Aby se návštěvníci na Šumavě

cítili jako doma v Čechách i v Bavorsku, to je cílem
obcí ze západní části tohoto překrásného pohoří.

Čeští a němečtí partneři proto v terénu vyznačují
tematické stezky, sdílí podklady a informace,

zpracovávají společné internetové stránky. Zkrátka se
chtějí prezentovat tak, jak se skutečně cítí … jako

jeden historický a kulturní region.  

ŠUMAVA (CZ), BAVORSKÝ LES (BY)  
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Turismus je pro šumavské obce důležitým zdrojem

příjmů. Zároveň si však jsou vědomy nutnosti

ochrany přírodně hodnotných oblastí svého území.

Cílem přeshraničního projektu „Putování srdcem

Evropy bez hranic“ proto bylo vytvořit společnou

turistickou destinaci Šumava – Bavorský les a

jednotně ji marketingově prezentovat. Zároveň však

reagoval i na dlouhodobou snahu ulevit

nejcitlivějším přírodním lokalitám. V rámci projektu

proto vznikly turistické produkty, které koncepčně

směřují pozornost návštěvníků k vybraným

kulturním tradicím a souvisejícím

pamětihodnostem. Turisté tak nejsou ochuzeni o

zážitky, avšak zároveň je možné lépe ovlivňovat

jejich pohyb v rámci chráněného území. Nutným

předpokladem takového přístupu bylo zlepšení

koordinace aktivit, a to nejen přeshraničně, ale i

navzájem mezi jednotlivými obcemi.

Aby se návštěvníci na Šumavě cítili dobře a
skutečně „bez hranic“
V rámci této strategie bylo v Modravě rozšířené

informační centrum, které již prostorově a

obsahově nevyhovovalo potřebám zvyšujícímu se

počtu turistů. Nově se orientuje na širší

přeshraniční region, což je přístup, který doposud v

této části Šumavy a Bavorského lesa chyběl. 

 

„Návštěvníci infocentra se samozřejmě nejvíce ptají

na dostupnost turistických cílů, které chtějí v

regionu navštívit. Zajímají je ale i kulturní a

společenské akce. Časté jsou také dotazy na otevírací

doby rozhleden, hradů, zámků či plaveckých bazénů.

Tyto informace musí infocentrum pravidelně

aktualizovat,“ popisuje běžný provoz informačního

centra starosta Modravy Antonín Schubert.

Celé území přeshraniční destinace pak protíná síť

páteřních tematických stezek, které české i

německé části regionu sjednocují. Odkazují na

společnou historii, kulturu a společenský vývoj.

Nosnými tématy se tak pochopitelně stalo sklářství,

dřevařství, železná opona, poutní místa,

zlatokopectví nebo staré zemské obchodní cesty.

Stezky jsou opatřeny QR kódy, které návštěvníkům

s použitím mobilních telefonů představují

jednotlivá místa. Některé úseky jsou v terénu

doplněné o lavičky či byly vylepšeny jiným

způsobem. V Alžbětíně například vznikla replika

sklářské pece, v Anníně byla opravena hrobka

významné sklářské rodiny. Všechny stezky a jejich

zajímavosti jsou navíc dvojjazyčně popsány na

novém přeshraničním turistickém portálu, který se

tak stal hlavním nástrojem marketingu celého

území. „K naší radosti v regionu stoupá počet 
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návštěvníků z Bavorska, a to zřejmě i díky

cykloelelktromobilitě. Čeští návštěvníci k nám

přicházejí ze všech koutů republiky. Nejvíce je

obecně zajímá historie našeho regionu. V tomto

tématu je zde ještě ukryta významná příležitost,“

uvažuje starosta Modravy Antonín Schubert, jak

aktivity v destinaci dále rozvíjet.

Pro vyznavače letních, ale i zimních aktivit
Na německé straně hranice se stalo důležitým

tématem propojení zimních běžkařských tras, o

které se běžně jednotlivé obce starají pouze v rámci

svého katastru. Koordinace trasování, a především

dlouhodobé údržby šumavských stezek pro zimní

sporty se tak stala dalším velmi úspěšným

výstupem projektu a důležitým krokem pro

budování skutečně funkční přeshraniční destinace.

„Jedná se pilotní projekt, který nastavil pravidla

spolupráce a napomohl realizaci dalších projektů,

jako je Odkaz podmaleb na skle, Slatěmi a pláněmi

nebo Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese. Do

budoucna počítáme s dalšími obdobnými záměry

(téma historie, kultura, příroda), dle finančních

možností,“ doplňuje Jaroslav Tachovský z
Mikroregionu Šumava západ, který je za českou

stranu hlavním partnerem celé přeshraniční

destinace. 
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Projekt: 
PUTOVÁNÍ SRDCEM EVROPY
BEZ HRANIC, Č. 32

MIKROREGION ŠUMAVA-ZÁPAD (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

MODRAVA 63, 341 92 KAŠPERSKÉ HORY, ČESKÁ
REPUBLIKA
www.mikroregionsumava.cz

KONTAKT:

Obec Modrava (CZ)
Obec Dlouhá Ves (CZ)
ILE Nationalpark Gemeinden Bavorský les (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 7/2016-6/2019

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Šumava západ (CZ), okolí měst Grafenau a
Schönberg (BY)

MÍSTO REALIZACE:  

http://www.mikroregionsumava.cz/


Specializovaný tematický portál o Šumavě a
Bavorském lese (www.sumava-
bavorskyles.cz)

DALŠÍ INFORMACE:

Destinace Šumava-Bavorský les ožila díky projektu č. 32 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Síť naučných stezek, které české a bavorské
části území tematicky propojují

Rozšíření informačního centra v Modravě
(zlepšení informování turistů)

Renovace kaple v Dlouhé Vsi – Anníně (jako
součást sklářské stezky)

Přeshraniční turistický informační systém -
specializovaný portál 

Propojení zimních běžkařských tras napříč
katastry obcí a s českými částmi, vč. zlepšení
informování českých běžkařů

HLAVNÍ VÝSTUPY:  

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

http://www.sumava-bavorskyles.cz/
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Šumavská tradice
dřevařství dokazuje,
jak důležitý byl les 

v životě místních lidí
 
 

Těžba, zpracování, ale i přeprava dřeva do
vnitrozemí formovala v minulosti nejen krajinu

Šumavy, ale i životy jejích obyvatel. Dostatek paliva
byl základní podmínkou rozvoje sklářství a speciální
dřevařské výroby. Později začaly být stavěny kanály,

kterými byly menší kusy dříví nebo celé klády
plaveny k místům dalšího zpracování. Tak tomu bylo
i v případě Dlouhé Vsi u Sušice, kde vznikaly úspěšné

dřevařské podniky. Díky vorům odtud však dřevo
putovalo také dále po proudu řeky.  

DLOUHÁ VES, MODRAVA (CZ)   
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Kácení, prvotní zpracování, stejně jako pěstění

nových sazenic ve školkách a jejich vysazování či

domácí výroba drobných dřevěných předmětů a

hraček. To bylo základem obživy obyvatel

nejhlubších částí Šumavy. K rozmachu dřevařství

docházelo především za správy rodu

Schwarzenbergů. Nejinak tomu bylo například na

Modravě, v jejíž těsné blízkosti byl na konci 18.

století vystaven známý Vchynicko-tetovský

plavební kanál. Celé rodiny dřevorubců tu v sezóně

přebývaly v dřevěných boudách, stromy byly

sváženy do údolí na saních. K připomenutí této

tradice v Modravě vznikla venkovní expozice.

Nedaleko centra obce v rámci přeshraničnímu

projektu vyrostla dřevorubecká chýše s dobovým

vybavením a sáněmi, nebo milíř na výrobu

dřevěného uhlí. 

Dlouhá Ves – obec, jejíž dnešní podoba je dána
řekou Otavou a tradicí dřevařství
Hlavním místem prezentace dřevařské činnosti v

rámci tohoto projektu se však v Čechách stala

především obec Dlouhá Ves, která leží u řeky Otavy

nedaleko Sušice. V nové moderní budově s

dřevěným obložením v centru obce zde jako pocta

všem, kteří svůj život v minulosti či současnosti

spojili se dřevem, vzniklo Muzeum dřevařství. 

A proč právě v této, pro běžného návštěvníka

nenápadné obci? Důvodem je historie Dlouhé Vsi,

která je v posledních stoletích s dřevem silně spjatá.

Dřevařství začalo hrát pro místní obyvatele zásadní

roli na začátku 19. století, kdy obec koupili

Schwarzenbergové. Na řece Otavě byl postaven

náhon, který poháněl nejen mlýny, ale i hamr a pily.

Brzy zde byla založena první specializovaná

dřevařská firma. „Jednalo se o továrnu rodiny Schell

na výrobu sirek, která v obci zaměstnávala až třetinu

obyvatel. Dřevo do ní bylo přepravováno kanálem,

vznikla u ní i vodní elektrárna, která dodávala

energii taktéž do obce,“ popisuje starosta Dlouhé
Vsi Dušan Rovňan. 

Jak se rozrůstala výroba továrny, narůstal i počet

zdejších obyvatel. Majitel podniku proto nechal pro

své zaměstnance vystavět podél cesty kolonii 22

dvojdomků. Vznikla tak zcela nová část, které se

říkalo Nová Dlouhá Ves a která je při průjezdu obcí

dobře rozeznatelná dodnes. K nalezení je i samotná

továrna, která však již od té doby pozměnila svou

výrobu. Další profesí, jejíž zástupci hráli pro

šumavské dřevařství důležitou roli, byli plavci. „U

našeho hradlového mostu, u kterého jsou dodnes

znatelné historické základy, bylo převaziště. Zde

plavci svazovali klády a na vzniklých vorech pluli po 
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Otavě dále do vnitrozemí. Toto řemeslo bylo u nás

částečně živé ještě i v období po druhé světové válce,“

doplňuje starosta Dušan Rovňan.

K návštěvě zve expozice v muzeu i naučná stezka
O těchto souvislostech informují nejen panely

expozice Muzea dřevařství, ale i naučná stezka,

která u něj začíná. Turisté, kteří se po ní vydají, si

mohou prohlédnout bývalé dřevařské provozovny,

a především umělý vodní kanál s funkčními

technickými prvky. Kolem řeky Otavy se pak vrátí

zpět k muzeu, kde je uvnitř čekají podrobnější

informace o těžbě, plavení a zpracování dřeva.

Mohou také luštit kvízy a poznávat různé druhy

stromů či nástrojů. Nejmenší návštěvníci jistě ocení

herní koutek s modelem šišky, která jim slouží i jako

skrýš ke hraní. Venkovní expozice pak umožňuje

prohlédnout si například sáně na přepravu dřeva

nebo tradiční vor.

Tradice těžby a zpracování dřeva propojuje
českou i bavorskou část Šumavy 
Téma dřevařství celý příhraniční region spojuje

nejen historicky, ale i turisticky. Jednotlivá místa

prezentace tohoto odvětví jsou proto navíc

provázána přeshraniční naučnou stezkou. Ta

začíná v příhraničním německém městě

Neuschönau, kde taktéž vznikla nová expozice  
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o lese a dřevě. V jeho okolí lze nalézt části
plavebního kanálu a historických plavebních
nádržek (klausy), které byly v rámci projektu
renovovány. Odtud mohou pěší turisté pokračovat
přes státní hranici do Modravy, kolem Vydry a
horního toku Otavy až do Dlouhé Vsi nebo dokonce
Sušice. Informace k tématu mohou jsou jim díky
přeshraničnímu projektu k dispozici
prostřednictvím mobilních telefonů a QR kódů,
případně naučných cedulí. Na projektu
spolupracovali též odborníci z Národního parku
Bavorský les a Západočeské univerzity v Plzni, kteří
pomáhali tvořit obsah expozic a specializovaných
internetových stránek.



Projekt: 
DŘEVAŘSTVÍ NA ŠUMAVĚ A V
BAVORSKÉM LESE, Č. 133

OBEC DLOUHÁ VES (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

DLOUHÁ VES 155, 342 01 DLOUHÁ VES, 
ČESKÁ REPUBLIKA
www.sumavanet.cz/dlouhaves 

KONTAKT:

Obec Modrava (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni (CZ)
Gemeinde Neuschönau (BY)
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 1/2018-12/2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Dlouhá Ves a Modrava (CZ), Neuschönau a okolí (BY)

MÍSTO REALIZACE:  
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Muzeum dřevařství Dlouhá Ves (vnitřní i
venkovní expozice)

Naučná stezka podél dřevařských závodů,
kanálu a řeky Otavy s informačními
cedulemi, Dlouhá Ves

Venkovní expozice k tématu dřevařství v
Modravě

Expozice o lese, dřevě a souvisejících
řemeslech, Neuschönau

Renovace a obnova prvků plavební soustavy
v Bavorském lese

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializovaný tematický portál o Šumavě

Vše o lese, dřevě a dřevařství na Šumavě

Facebook Muzea dřevařství Dlouhá Ves

DALŠÍ INFORMACE:

Téma dřevařství na Šumavě opět ožilo díky projektu č. 133 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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FOTO: RRA PK

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

http://www.sumava-bavorskyles.cz/
https://www.drevarstvisumava.cz/drevarstvi/
https://www.facebook.com/muzeumdrevarstvi/%20https:/www.sumavanet.cz/dlouhaves/muzeum.asp
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Slatě jsou symbolem
nejen českých částí

Šumavy, ale i
Bavorského lesa

 
 

Mokřady s barevnými trsy trávy a zakrslými stromky
zahalené hustou mlhou povalující se nízko nad zemí.
Tak si asi většina z nás představuje klasický obrázek
z Šumavy, zvláště její jižní části. Slatě jsou zkrátka

velmi autentickou částí místního přírodního dědictví.
Mnozí návštěvníci však neví, že stejně je tomu tak i

za hranicemi v Bavorsku. To se má změnit díky
nedávno otevřené tematické cyklostezce mezi českou

Kvildou a německou obcí Finsterau.

KVILDA (CZ), FINSTERAU (BY)  
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Rašeliniště obecně patří mezi turisticky velmi

oblíbená místa Šumavy. Jezerní slať, která se

nachází jen dva kilometry od Kvildy, se dle statistik

Národního parku Šumava těší jedné z největších

návštěvností. Důvodem může být místní naučná

stezka s vyhlídkovou věží, která umožňuje

pozorovat velkou část tohoto přírodně velmi

hodnotného území. Další výhodou Jezerní slatě je

dobrá dopravní dostupnost díky nedaleké silnici a

vybudovanému parkovišti. Cesta na místo však

dříve nebyla tak příjemná pro cyklisty ani chodce.

„Rozhodli jsme se proto mezi Kvildou a Jezerní slatí

vybudovat cyklostezku, která má však i pás pro pěší.

Nikdo už tak nyní není nucen riskovat a vydávat se z

Kvildy po silnici druhé třídy,“ vysvětluje starosta
Kvildy Václav Vostradovský. Díky nové

cyklostezce, která vznikla v rámci přeshraničního

projektu, jsou tak návštěvníci Šumavy motivováni,

aby se vzdali automobilů a raději využili

ekologičtější způsob cestování. Ve svém poznávání

území na kolech pak mohou pokračovat dále.

„Trasa je značená i v rámci obce a dále se ubírá

směrem na Bučinu po účelové komunikaci, která

není automobily běžně využívána,“ dodává starosta

Kvildy Václav Vostradovský. Na hranicích pak

navazuje bavorská část, která byla v rámci projektu 

opravena tak, aby vyhovovala technickým

standardům.

Nově tedy mohou cyklisté, ale i pěší turisté, během

jednoho dne prozkoumat území dvou států, v nichž

hrají prim rašeliniště a květnaté pláně. Aby se o

těchto unikátních chráněných biotopech dozvěděli

více, byly podél trasy instalovány informační

cedule. Zájemci pak mohou využít i dostupných QR

kódů a prostřednictvím svých mobilních telefonů

získat další podrobnosti o jednotlivých lokalitách. V

orientaci jim rovněž pomohou mapové podklady a

velmi příjemným zpestřením je využití historických

dobových fotografií Josefa Seidela. 
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Projekt: 
SLATĚMI A PLÁNĚMI ŠUMAVY A
BAVORSKÉHO LESA, Č. 142

OBEC KVILDA (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

KVILDA 17, 384 93 KVILDA, ČESKÁ REPUBLIKA
www.sumava.net/oukvilda/

KONTAKT - PLZEŇSKÝ KRAJ:

Obec Mauth-Finsterau (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 1/2017-12/2018

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Kvilda (CZ), Mauth-Finsterau (BY)

MÍSTO REALIZACE:  
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Nové stezky vznikly díky projektu č. 142 podpořenému programem přeshraniční spolupráce Česká
republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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FOTO: Václav Vostradovský, RRA PK

Cyklostezka s pruhy pro pěší Jezerní slať –
Kvilda

Odpočinková místa a informační cedule kolem
stezky Jezerní slať – Kvilda – Bučina

Opravy úseků stezky slatěmi v okolí obce
Finsterau

Informace o slatích v okolích a souvisejících
jevech prostřednictvím QR kódů

HLAVNÍ VÝSTUPY:  

Informace o stezce - www.sumava-bavorskyles.cz

DALŠÍ INFORMACE:  

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/stezka13.asp
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Techniku malby
svatých obrázků na

sklo do Kvildy
přinesli umělci z

Bavorska
 
 
 V centru šumavské Kvildy můžete v budově radnice

navštívit zcela unikátní expozici. Sálá z ní poklidná
atmosféra tradiční venkovské světnice z 19. století, ve
které v růžku visí barevné obrázky svatých. Oblíbené
suvenýry z náboženských poutí vznikaly technikou

podmalby na skle, která se ve své době v česko-
bavorském pohraničí velmi rozšířila. Region totiž

splňoval tři základní předpoklady rozvinutí tohoto
řemesla – dostatek skla, dřeva na rámování, a

především šikovné ruce.

KVILDA (CZ), HOHENAU (BY) 
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Produkce lidových obrázků podmalovávaných na

skle proslavila v 19. století Kvildu a její okolí v celé

habsburské říši. Technika umožňovala i využití

předpřipravených šablon, díky čemuž mohl rychleji

vznikat větší počet obrázků. Na papír s

předkreslenými hlavními obrysy výsledného výjevu

se položila skleněná tabulka. Na ni se malovalo

běžnými temperovými či olejovými barvami. Začalo

se hlavními a jemnějšími konturami, poté se

nanášely menší plochy barev. Až na závěr se celý

obrázek zakryl obvykle jednolitým nátěrem pozadí.

Následně se destička obrátila skleněnou

nepomalovanou stranou vzhůru a zarámovala.

Výsledný výjev tak byl nakonec osově obrácený, než

jak jej umělec maloval.

Přesun do Čech byl pro bavorské mistry moudrým
rozhodnutím 

Malbu obrázků na české straně hranice zavedla

jedna jediná širší rodina, jejíž členové přišli z okolí

Kreuzbergu. Dílnu otevřeli v technických

prostorách bývalého hostince, ve kterém dnes

naproti kostelu sídlí informační centrum

Národního parku Šumava. „Jejich rozhodnutí odejít z

Bavorska a začít pracovat v Čechách bylo vlastně

velmi praktické. Zaprvé zde byly k dispozici levné

skleněné tabulky. V místních sklárnách se totiž 

vyrábělo sklo do oken a kazové výrobky by jiné užití

nenašly. Zadruhé se tak malíři vyhnuli placení cla na

česko-bavorské hranici,“ vysvětluje průvodkyně

muzea v Kvildě Iveta Toušková. 

Na skutečnost, že se tomuto barevnému

tradičnímu řemeslu nevěnuje podrobněji žádné z

českých muzeí, se v Kvildě rozhodli reagovat

velkoryse. „V rámci přeshraničního projektu byla

postavená dvoupatrová budova přímo navazující na

obecní úřad, v němž byla již dříve instalovaná

expozice o historii našeho regionu. V nové budově v

přízemí vznikly výtvarně-řemeslné dílny, v patře

byla odborným kurátorem vytvořená zcela nová

výstava zaměřená právě jen na podmalbu na skle,“

popisuje starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Exponáty do nové výstavy zapůjčila blízká muzea.

Sbírka je však složena především z historických

obrázků pocházejících z Kvildy a okolí, které obec

odkoupila přímo od českých i bavorských vlastníků.

Unikátní muzea jsou propojena cestou, po které v
minulosti kráčeli i obchodníci s obrázky
V německé obci Hohenau, z jehož okolí kvildští

mistři podmalby na skle často pocházeli, vznikla v

rámci projektu taktéž nová stálá výstava, a to v

budově bývalé školy. Vedle ukázek regionální
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 tvorby vysvětluje také význam využívaných

náboženských motivů, které vychází většinou právě

ze specifického prostředí česko-bavorského

příhraničí. „Obě výstavy se tak vhodně doplňují. V

Německu se dozvíte hodně o vzniku podmaleb, u nás

se zaměřujeme na obchod a rozšíření techniky v

Čechách. Snažíme se tím mimo jiné ukázat, že Kvilda

je nejen turistickým cílem, ale i centrem kultury,“

vysvětluje důvod vzniku muzea starosta Kvildy
Václav Vostradovský.   

Pěší turisté pak mohou lokality, které jsou s

podmalbou na skle spjaté, navštívit snadno i díky

nové naučné stezce. Ta, stejně jako trasa dřívějších

prodejců svatých obrázků, vede z Bavorského

města Schönbrunn am Lusen do Kvildy přes

Bučinu. Stezka je doplněna detailnějšími

informacemi v češtině i němčině díky QR kódům. 

 

32 / Malba-sklo III . .  



Projekt: 
ODKAZ PODMALEB NA SKLE, 
Č. 170

OBEC KVILDA (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

KVILDA 17, 384 93 KVILDA, ČESKÁ REPUBLIKA
www.sumava.net/oukvilda/

KONTAKT:

Obec Hohenau (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 7/2017 - 12/2021

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

33 / Malba-sklo IV. .  

Kvilda (CZ), Hohenau (BY)

MÍSTO REALIZACE:  

Web Muzea v Kvildě
Tematický portál o Šumavě a Bavorském lese

DALŠÍ INFORMACE:  

http://www.sumava.net/oukvilda/
http://www.muzeumkvilda.cz/
http://www.sumava-bavorskyles.cz/


. 
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Muzea podmalby na skle vznikla díky projektu č. 170 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 

Původní dílna v budově současného informačního centra NP
Šumava - historická fotografie a stav nyní

FOTO: Archiv obce Kvilda, Václav Vostradovský,  RRA PK

Budova s novou expozicí a řemeslnými dílnami
v Kvildě

Nová expozice v Hohenau

Speciální výukové a propagační akce pro širší
veřejnost

Česko-bavorská naučná stezka propojující obě
lokality

Společný marketing specifického lidového
fenoménu

HLAVNÍ VÝSTUPY:  

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Ve sklárně nedaleko
Sušice vznikají pod

rukama studentů
sklářských škol
designová díla 

 
 
 

Sklářství je v česko-bavorském pohraničí stále živým
řemeslem, o které se zajímají nejen milovníci

historie, ale i mladí umělci. To dokazuje tradice
sympozií v Anníně nedaleko Sušice, kam se

pravidelně sjíždějí studenti středních i vysokých škol.
V roce 2019 se tímto způsobem povedlo k sobě přivést

školy z české Třeboně a bavorského Zwieselu.
Tématem jejich společné práce symbolicky byly „ruce

podané k přátelství“. 
  

ANNÍN (CZ)   
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Spojení staleté tradice šumavského sklářství a

mladých tvůrců slaví v Anníně úspěch. První ročník

sklářského sympozia proběhl již v roce 2015 a od té

doby se studenti do dílen na břehu řeky Otavy stále

vracejí. Akci z roku 2019 připravili zástupci sklárny,

místní turistické organizace a kunsthistorici jako

třídenní přeshraniční setkání. Jejím cílem bylo

české a německé školy propojit a podpořit jejich

společnou tvorbu se sklem, materiálem historickým

a moderním zároveň. Při práci studentům v huti,

brusírně i malírně pomáhají místní zkušení sklářští

mistři, kterým se daří v Anníně toto umělecké

řemeslo dlouhodobě udržovat. Předávání podnětů

tak bylo oboustranné. Jak se svěřila jedna z

organizátorek akce, kurátorka klatovského
pavilonu skla PASK Jitka Lněničková, sympozia

dokážou být i velmi napínavá. Jsou o hledání

způsobu ztvárnění a přístupu k předem danému

tématu. Přínos akce byl též popularizační, neboť

sklu je možné se aktuálně věnovat jen na poměrně

málo školách v obou zemích. 

Doprovodný kulturní program byl bohatý
Sklárna v Anníně patří k nejstarším dosud

pracujícím sklářským provozům v České republice,

orientuje se na broušení i hutní výrobu. V rámci

budovy dílen funguje i krámek s místním zbožím,

zpřístupněna je také výstava historických a 

současných výrobků. Informace o jednotlivých

sympoziích, jejich účastnících a výsledcích jejich

práce je možné získat v prostoru hutě. Přeshraniční

ročník 2019 zde zastupují výrobky z čirého skla.

Sklárna svými aktivitami podporuje také turismus a

je součástí přeshraniční sklářské stezky. V Anníně

lze k připomínce sklářské tradice taktéž navštívit

zrekonstruovanou pohřební kapli rodiny Schmidů.

Přeshraniční sympozium bylo finančně podpořeno

Dispozičním fondem Šumava. Celý třídenní

program byl díky němu pro studenty zdarma.

Organizátoři vítali též zájemce ze široké veřejnosti,

kteří mohli v rámci akce navštívit kapli nebo si

vyslechnout přednášku o specifické středověké

výrobě – produkci skleněných korálků na růžence

zvaných pateříci. Zábava byla připravena také pro

děti. Mohly nejen sledovat foukání a dekorování

skla, ale také si zahrát tematickou hru „Hledej

sklárnu“, která je seznámila se zajímavostmi z

minulosti i současnosti šumavských skláren.
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Projekt: 
MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÉ
SYMPOZIUM ANNÍN

NÁRODNÍ TURISTICKÁ CENTRÁLA ŠUMAVA (CZ)

REALIZÁTOR PROJEKTU

ANNÍN 47, 342 01 DLOUHÁ VES, 
ČESKÁ REPUBLIKA
www.sumava-turismus.cz 

KONTAKT:

REALIZACE: 2019

Dispoziční fond Šumava - Program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Annín (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  

Vícedenní setkání studentů škol z Čech a
Německa
Výstava výrobků
Kulturní program pro veřejnost 

HLAVNÍ VÝSTUPY:  

Sympozium v Anníně bylo realizováno díky projektu podpořenému Dispozičním fondem Šumava -
Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 

FOTO: RRA PK

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

http://www.sumava-turismus.cz/
http://www.sumava-turismus.cz/
https://www.sumava-turismus.cz/l/chystame-mezinarodni-sklarske-symposium-annin-2019/
https://www.sumava-turismus.cz/l/chystame-mezinarodni-sklarske-symposium-annin-2019/
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Příhraniční hory do
přírody lákají

sportovně založené
turisty v jakémkoliv

ročním období 
 

Území mezi Čerchovem v Českém lese (1 042 m) a
německými vrcholky Gibacht (934 m) a Hohenbogen (1

079 m) je přírodně velmi hodnotné. Turisté jej
navštěvují kvůli klidnému prostředí, hlubokým lesům
a výhledům. V zimě se stává rájem běžkařů. Města, v
jejichž blízkosti se tento hornatý prostor nachází –
Furth im Wald, Waldmünchen a Domažlice – se jej

snaží nejen chránit, ale i smysluplně rozvíjet. Vsadila
proto na takzvané „severské sporty“, které lákají

sportovce do přírody po celý rok. 

FURTH IM WALD A WALDMÜNCHEN (BY),
DOMAŽLICKO (CZ)  
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Vytipovat vhodné trasy pro různé turistické sporty

šetrné k přírodě, napojit je na cesty z druhé strany

hranice a celkově zlepšit služby pro turisty. To bylo

cílem česko-bavorského projektu s názvem Aktivně

v přírodě. Vznikly díky němu nové okruhy pro

milovníky sněžnic, zimní turistiky a chůze s

hůlkami, takzvané „nordic walking“. Jedná se o

volnočasové aktivity, které nezpůsobují

mechanické poškození přírodního prostředí ani

nevyžadují zásahy hyzdící místní krajinu. Proto v

takto přírodně hodnotném území pochopitelně

hrají prim. 

Hlavní místní kratochvílí je však především běh na

lyžích.  V Česku i Bavorsku proto vylepšili a

navzájem propojili běžkařské trasy s jednotným

značením a informačními panely. Následně partneři

společně usilovali o certifikaci u Německého

lyžařského svazu (DSV) a uspěli. Kromě kvalitního

značení a údržby se tak zavázali pravidelně

poskytovat aktualizované informace o stavu tras

prostřednictvím specializovaného celoněmeckého

portálu DSV. Vzhledem k tomu, že se region

Českého a Horního Bavorského lesa stal naprosto

první certifikovanou přeshraniční oblastí, muselo

být prostředí tohoto portálu přeloženo i do češtiny.

Zajímavostí jistě je i skutečnost, že za účelem

dlouhodobé péče o trasy a organizování speciálních 

akcí vzniklo nové přeshraniční občanské sdružení

právnických osob i jednotlivců.    

Dalším přínosným výstupem projektu se stala

rozvojová studie pro oblast Čerchova, Malinové

hory a Sádek, která navrhla, jak s tímto přírodně

velmi citlivým územím dále zacházet. Je výsledkem

konsensu zástupců ochrany přírody, obcí s jejich

rozvojovými plány a majitelů pozemků i zájmových

sdružení. Demolice nevhodných chátrajících

objektů na vrcholu Čerchova v roce 2021 je pak již

realizací strategických plánů navržených touto

studií.

K propagaci území jakožto ucelené přeshraniční

destinace byly zpracovány tištěné propagační

materiály i vlastní webové stránky. Přirozeným

završením snahy o zajištění kompletních služeb pro

návštěvníky je vznik turistického centra v obci

Unterhütte. Výstavba nové budovy s parkovištěm,

toaletami, technickým zázemím pro sněhové rolby,

a především celoročně přístupnou expozicí o

místní přírodě byla financována z jiných než

projektových zdrojů. Díky ní však území získalo

prostor, který se stal jakýmsi protějškem Muzea

Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, s nímž

společně fungují jako brány do místních hor.

Takto koncepčně připravené rozvojové aktivity 
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v daném území je možné podnikat především díky

fungujícímu přeshraničnímu „Akčnímu spolku

Čerchov“, který byl založen již v roce 2003 a

aktuálně svou činností pokrývá území s více než 70

tisíci obyvateli. 
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Projekt: 
AKČNÍ SPOLEK ČERCHOV PLUS:
„PŘESHRANIČNÍ REGION
GIBACHT/ČERCHOV – AKTIVNĚ
V PŘÍRODĚ“, Č. 106

MĚSTO FURTH IM WALD (BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

SCHLOSSPLATZ 1, 93437 FURTH IM WALD,
NĚMECKO
www.furth.de

KONTAKT:

Město Waldmünchen (BY)
Správa přírodního parku Horní Bavorský les (BY) 
Turistické sdružení Tourismusgemeinschaft
Waldmünchner Urlaubsland e.V (BY)
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském
pohraničním prostoru „Domažlicko“ (CZ)
Město Domažlice (CZ)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 9/2016-8/2019

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Furth im Wald, Waldmünchen (BY), Domažlicko (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  
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Vytipování vhodných přeshraničních
běžkařských tras a jejich vyznačení
Certifikace systému běžkařských tras
Německým lyžařským svazem (DSV)
Zajištění informovanosti o stavu tras na
www.loipenportal.de 
Vytipování a vyznačení tras pro další
„severské sporty“ – sněžnice, zimní
turistika, nordic walking
Vybavení výchozích míst informačními
cedulemi s mapou
Brožury a specializované webové stránky
pro propagaci území v němčině i češtině
Vzdělávací školení pro celoroční provoz
turistických služeb pro spádové obce a
sdružení
Rozvojová studie pro vrchol Čerchova,
Malinovou horu a Sádek
Založení přeshraničního spolku pro zajištění
kvality nabízených služeb a pořádání
sportovních i volnočasových aktivit
Vybudování centra pro turisty v německé
Althütte s expozicí o přírodě a zajištění
parkovacích ploch (jako doplněk k tomuto
projektu)

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializovaný turistický portál v CZ a v DE

Prezentace projektu na stránkách Spolku
Domažlicko

Propagační film území v češtině a němčině

Online informační brožura v češtině a
němčině

DALŠÍ INFORMACE:

 Turistický rozvoj území byl zajištěn díky projektu č. 106 podpořenému programem
přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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http://www.ceskylesaktivne.com/
http://www.aktivregion-bayerischerwald.de/
https://www.svazekdomazlicko.cz/projekty/cerchov/
https://www.youtube.com/watch?v=SIlHcWd6rWo
https://www.svazekdomazlicko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-5-46-cs_2.pdf&original=Prospekt%20Aktivn%C4%9B%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf
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Rozhledny a zříceny
Českého a Horního

Bavorského lesa
září novotou i

reflektory
 
 
 

Vyvýšená místa s dalekým rozhledem přitahují od
pradávna pozornost lidí. Sloužila k orientaci, stavěly
se na nich strážní věže, hrady a v posledních letech

především rozhledny. Umožňují pozorovat nejen
nejbližší okolí, ale i vzdálenější místa či dokonce

krajinu za hranicemi. V lesnatém území Českého lesa
a Horního Bavorského lesa je takovýchto

dominantních bodů hned několik. Nyní se osm z nich
spojilo. Lákají návštěvníky a upozorňují na společnou

krajinu a historii. 

HORNÍ BAVORSKÝ LES (BY), ČESKÝ LES (CZ)  
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Osudy příhraničních vrcholků a hradů
Od 11. století, kdy začalo být území Českého a

Horního Bavorského lesa v dnešním příhraničí

systematicky kolonizováno, zde vznikala řada

hradů. Většinou bylo jejich úkolem strážit

středověké přeshraniční obchodní cesty. Mnohé z

nich je možné navštívit dodnes, jako je tomu u

hradů Drachenturm či Schwarzenburg v Bavorsku

nebo zříceniny Starého Herštejna v Čechách. Jiné

již téměř zmizely a v místě je připomínají nové

krajinné prvky (Altenschneeberg, Bleschenberg).

Lidé moderní doby už mohli upřednostnit zábavu

před obranou a v místních lesích tak začaly

vyrůstat rozhledny. 

Po druhé světové válce však došlo k jasnému

oddělení českého a německého území

neprostupnou hranicí. Česká část byla veřejnosti

znepřístupněna a vyvýšené body se svými stavbami

začaly často opět sloužit vojenským účelům. Na

německé straně naopak vůle podívat se daleko do

krajiny rostla, díky čemuž vznikaly nové stavby, jako

jsou například rozhledny Klammerfels a

Bayernwarte.  

Symbolické přeshraniční spojení
Na tento historických vývoj, ale i společnou krajinu,

která zříceniny a rozhledny spojuje, upozornil

přeshraniční projekt. Vybraná místa byla upravena

 tak, aby vyhovovala náročným potřebám

současných turistů. Mnohdy, jako tomu bylo v

případě zříceniny hradu Starý Herštejn v Čechách,

to byl stavebně, organizačně i technicky velmi

složitý proces. Vše se však zdařilo a tato místa se

nyní společně propagují prostřednictvím internetu

a dvojjazyčných letáků. Jako pověstná třešinka na

dortu si velkou oblibu získala akce, která se díky

projektu již stala tradicí. Krajinné dominanty jsou

vybraný den v létě na jednu hodinu osvícené

reflektory a lidé ze širokého okolí je tak mohou

pozorovat i v noci. Především však spolu tyto

významné orientační body díky světelným signálům

znovu komunikují, stejně jako tomu bylo kdysi

dávno v minulosti.

„O všechny tyto krajinné dominanty, kterých se

vlastně přímo nebo nepřímo týká i společná historie,

je na obou stranách hranice veliký zájem. Obecně je

zájem o společné akce, které mají smysl – a to ať

formou revitalizace památek nebo prohlubování

vzájemných vztahů,“ hodnotí výsledky

přeshraničních aktivit radní Plzeňského kraje pro
oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a předseda Svazku Domažlicko Libor Picka.

Oblíbené výletní místo – Starý Herštejn na
Domažlicku
Hrad Starý Herštejn, který strážil obchodní stezku 
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mezi Prahou a Německem, chátral již od husitských

válek. Poté poskytoval útočiště loupeživým

bandám. V 19. století se již jako zřícenina těšil velké

oblibě výletníků, avšak v období studené války k

němu byl přístup znemožněn. Stal se součástí

československé protivzdušné obrany a sloužil jako

pozorovací hláska. 

Po znovuotevření území veřejnosti po roce 1989 jej

znovu začali vyhledávat turisté z blízka i daleka a

okolní obce proto uvažovaly, jak trosky hradu

revitalizovat. Zřícenina se však nachází v

nepřístupném území, navíc v přírodní rezervaci a

sama je památkově chráněna. Proto možnosti

stavebních úprav a přeměny na vyhlídkovou vížku

byly jen omezené. Přesto se to díky přeshraničnímu

projektu podařilo. S využitím kamenů z rozvalin

byla jedna z věžiček bývalého hradu dostavěna, do

ní bylo umístěno točité schodiště a na vrcholek

vyhlídková plošina. V průběhu práce bylo nutné

zajistit, aby nebyla žádným způsobem narušena

okolní příroda, i zásah do rázu místní krajiny měl

být minimální. Byla proto použita dokonce i replika

středověkého jeřábu poháněného lidskou silou. 

Dnes je již možné po výstupu na kopec, kde se

Starý Herštejn nachází, pokračovat výše a dostat se

tak na úroveň vrcholků okolních stromů. Takovou

příležitost neměli naši předkové po dlouhá staletí.

Novodobí návštěvníci pak navíc mohou využít

přírodně upraveného parkoviště na Vranovském

sedle.

Český partner za pomoc s předfinancováním

děkuje obcím Mikroregionu Dobrohost,

Postřekovu, Nemanicím a městysu Klenčí pod

Čerchovem. 



Projekt: 
REVITALIZACE KRAJINNÝCH
DOMINANT V AKČNÍM
SPOLKU ČERCHOV PLUS /
NATURPARK OBERER
BAYERISCHER WALD A
CHKO ČESKÝ LES, Č. 178

NATURPARK OBER BAYERISCHER WALD
(BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

Město Waldmünchen (BY)
Obec Tiefenbach (BY)
Obec Treffelstein(BY)
Město Furth im Wald (BY)
Tourismusgemeinschaft Waldmünchner
Urlaubsland e. V. (BY)
Urlaubsland Furth im Wald
Hohenbogenwinkel (BY)
Svazek „Domažlicko“ (CZ)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 9/2017-8/2020

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Stavební úprava zříceniny hradu Starý
Herštejn a vznik vyhlídkové plošiny (CZ)
Revitalizace Altenschneebergu (BY)
Rekonstrukce rozhledny Bayernwarte (BY)
Rekonstrukce rozhledny Klammerfels (BY)
Zajištění a renovace Drachenturm -
financování z RÖFE (BY) 
Renovace rozhledny Bleschenberg -
financování z RÖFE (BY) 
Společná turistická propagace 8 dominant
(včetně českého Čerchova)
Společné akce (světelné instalace k
aktivizaci a přeshraniční vizualizaci)

HLAVNÍ VÝSTUPY: 

Informace o krajinných dominantách v
území 
Informace o projektu Svazku Domažlicko 
Film o Starém Herštejnu 
Leták v češtině 
Leták v němčině 

DALŠÍ INFORMACE: 

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

Krajinné dominanty opět ožily díky projektu č. 178 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 

BABYLON 27, 345 31 BABYLON, CZ
www.svazekdomazlicko.cz 

KONTAKT SVAZEK
DOMAŽLICKO:

https://www.bayerischer-wald.org/bayerischer-wald-ganz-oben/landmarken
https://www.bayerischer-wald.org/bayerischer-wald-ganz-oben/landmarken
https://www.svazekdomazlicko.cz/projekty/stary-herstejn/
https://www.svazekdomazlicko.cz/projekty/stary-herstejn/
https://www.youtube.com/watch?v=NHKWNqmbsQQ&feature=youtu.be
https://www.svazekdomazlicko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-3-32-cs_1.pdf&original=TurmFlyer20CZ-WEB.pdf
https://www.svazekdomazlicko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-3-32-cs_1.pdf&original=TurmFlyer20CZ-WEB.pdf
https://www.svazekdomazlicko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-3-32-cs_2.pdf&original=TurmFlyer20D-WEB.pdf
https://www.svazekdomazlicko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-3-32-cs_2.pdf&original=TurmFlyer20D-WEB.pdf
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/
http://www.furth.de/
http://www.furth.de/


Zaniklá ves Lučina -
Grafenried na

Domažlicku se opět
probouzí k životu

 
 

Jsou místa, kde vnímáme stopy naší minulosti
mnohem intenzivněji a která nám zároveň nabízí

možnost se z ní poučit. Jedním takovým je
Grafenried. Dnes již neexistuje, stejně jako mnoho

jiných zaniklých vesnic v českých příhraničních
kopcích. Je však jednou z mála, která znovu ožívá, a

to i přesto, že ji již dávno pohltila příroda. Díky
dlouhodobé píli rodáků, dobrovolníků a lidí z okolních

obcí zde totiž vzniká místo se silnou atmosférou.
Odhaluje naši společnou historii, ale vyzývá i ke

smíření a vzájemnému porozumění. 

NEMANICE (CZ) 
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První zmínky o Grafenriedu pochází již z 13. století.

Jednalo se o zcela typickou bavorskou vesnicí,

která však ležela v těsné blízkosti sousední země. V

polovině 18. století došlo k zásadní úpravě česko-

bavorské hranice, kdy byla severní část obce

připojena k Čechám. Jižní část, takzvaný

Untergrafenried, zůstala Německu, kde dodnes

prosperuje jako každá jiná z okolních obcí. 

Z Grafenriedu se stává Lučina
Po první světové válce žilo v Grafenriedu podle

sčítání téměř 250 obyvatel, z toho pouze 14 Čechů.

Jakožto osudný se v místní historii zapsal rok 1946,

kdy byli němečtí obyvatelé vysídleni za hranice. Byli

internováni v uprchlickém táboře ve Furth im

Waldu nebo přebývali u příbuzných v okolních

německých vesnicích. Jejich bývalý domov dostal i

nové české jméno, a to Lučina. 

Obec však brzy doplatila i na svou polohu v těsné

blízkosti vznikající železné opony. Ocitla se v

nepřístupném pásmu, kam byl vstup zcela zakázán,

a sloužila jako zázemí pohraničníkům. I ti ji však v

60. letech opustili a chátrající stavby pomalu zcela

pohltila příroda. 

Druhý život zaniklé vesnice
Po znovuotevření hranic do místa přicházeli 

potomci německých rodáků, historici a další

dobrovolníci, kterým Lučina učarovala. Sami, bez

nároků na honorář, začali vykopávat základy bývalé

vesnice. První byly odkryty zdi bývalého kostela

svatého Jiří. Tím však nadšenci neskončili a

pokračovali dál. „Nejvíce se o odhalení pozůstatků

zasloužili Zdeněk Procházka a Helmut Roith, jehož

babička pocházela z nedaleké vesnice. Oba zde

strávili spoustu času. Nejdříve pan Procházka

vykopal kostel, následně spolupracovali na odkrytí

fary a pivovaru. V mnoho aktivit v minulosti

dokonce z vlastních zdrojů financovali i sami místní

rodáci,“ zmiňuje Zuzana Langpaulová ze Svazku
Domažlicko. V kulisách trosek bývalé vísky tak

postupně začal vznikat prostor pro setkávání a

konání česko-bavorských poutí. Grafenried se stal

pietním místem zhmotňujícím motto „Kdo nezná

svou minulost, je odsouzen ji opakovat“.  

„Brzy jsme ale byli postaveni před problém, jak dál.

Jak odhalené základy stavebně zajistit, postarat se o

bezpečí návštěvníků, a především celé místo

prezentovat. Proto jsme se ve spolupráci s

bavorskými obcemi a Nemanicemi, do jejichž

katastru dnes Lučina patří, rozhodli v rámci

přeshraničního projektu připravit koncepci a podle

ní pokračovat v pracích,“ vysvětluje Zuzana
Langpaulová. 
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Díky této přeshraniční iniciativě tak v Lučině
vznikla naučná stezka, která na panelech
představuje historii každého ze zmizelých domů.
Na místo před kostelem se vrátila socha svatého
Jana Nepomuckého, která je replikou té původní.
Byly zpracovány stavební studie, které doporučily,
jak odhalené základy staveb co nejlépe konzervovat.
Bývalý pivovar získal zastřešení a vznikla zde
drobná expozice, která představuje historii místa,
vykopané předměty i trojrozměrný model obce z
doby před odsunem německých obyvatel. Lučina se
tak znovu probudila. Ve svém novém životě vypráví
příběhy, na které by se nemělo zapomenout. Na
příběhy o smutku, zkáze, ale i smíření a síle lidské
vůle. „Jedná se o velmi zdařilý přeshraniční projekt a

určitě bude ku prospěchu celého příhraničního

regionu, kdyby se na podobných aktivitách

pokračovalo i v dalších zaniklých obcích,“ shrnuje
radní Plzeňského kraje pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a předseda
Svazku Domažlicko Libor Picka.
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Projekt: 
NAUČNÁ STEZKA LUČINA –
SKANZEN ODHALENÉ
MINULOSTI, Č. 168

SVAZEK ČESKÝCH MĚST A OBCÍ V ČESKO-
BAVORSKÉM POHRANIČNÍM PROSTORU
DOMAŽLICKO (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

BABYLON 27, 345 31 BABYLON, ČESKÁ REPUBLIKA
www.svazekdomazlicko.cz 

KONTAKT:

Aktionsbündnis Čerchov plus GbR (BY)

ASOCIOVANÍ PARTNEŘI:
Obec Nemanice (CZ)
Naturpark Oberer Bayerischer Wald (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 9/2017-8/2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

lLučina, Nemanice (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  
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Nálezová dokumentace všech již odkrytých
staveb a návrhy opatření

Studie pro celkové zajištění základů staveb
a vlastní stavební práce

Odborné zajištění nalezených předmětů

Elektronický 3D model bývalé vsi, navržení
přístupových tras a značení stezky

 

Zastřešení části bývalého pivovaru (zajištění
pozůstatků, zázemí pro návštěvníky a výklad
místa)

Replika sochy sv. Jana Nepomuckého a její
instalace na zachovaný původní podstavec

Zpracování a instalace informačních
cedulek o místních stavbách

Přeshraniční propagace a setkávání
studentů.

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Informace o projektu Svazku Domažlicko 

Film o Lučině a projektu 

Krátká animace o proměně místa 

Leták v češtině a v němčině

Hledačka s kvízovými otázkami o Lučině v
češtině a v němčině

Multimediální příběhy vytvořené českými a
německými studenty 

 

DALŠÍ INFORMACE:

Poděkování patří rodákům, kteří mnohé akce
při obnově Lučiny financovali z vlastních
zdrojů.

Zaniklá obec Lučina ožila díky projektu č. 168 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz
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Soužití Čechů a
Němců v pohraničí

Českého lesa barvitě
popisuje nová stálá

výstava
 

Pokud chceme chápat současnost, musíme se obrátit
do minulosti. V případě soužití Čechů a Bavorů toto

platí dvojnásob. Dlouhá léta mezi jejich životy v
zásadě žádný rozdíl nebyl. Překážku nepředstavovala

ani zemská hranice. To se však během 20. století
dramaticky změnilo. Jak takový vývoj vnímali lidé na
obou stranách dnešní hranice, nám velmi přívětivou

formou vypráví nově otevřená expozice v
Domažlicích.

DOMAŽLICE (CZ), FURTH IM WALD (BY) 
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Neprostupné příhraniční hvozdy byly do raného

středověku pustým územím. Postupem času však

lesy začaly protínat pěšiny i velké obchodní cesty.

Kolem nich vznikaly skromné vesnice, z nichž brzy

vyrostla dnešní města. Hranice nabírala na

významu. Vedly se o ni bitvy, až se nakonec po

druhé světové válce stala součástí železné opony,

jež dočasně veškeré vazby zpřetrhala.

Nová expozice s příznačným názvem „Pozor,
hranice!“, která díky přeshraničnímu projektu

vznikla v Kulturním centru Pivovar Domažlice, nám

o tomto vývoji předkládá nejen fakta. Díky velmi

vizuálnímu a prostorově unikátnímu pojetí

zprostředkovává především emoce, které hýbaly

regionem v okolí českých Domažlic a bavorského

Furth im Wald. Měst, která jsou od sebe vzdálená

pouhých patnáct kilometrů vzdušnou čarou, avšak

dělí je státní hranice.

Pozornost dětí přitahují vtipně prezentované
symboly jednotlivých historických etap
 Na své si v nové expozici určitě přijdou milovníci

detailů a historických artefaktů. Způsob prezentace

informací je však velmi blízký především dětským

návštěvníkům. Není proto divu, že centrum záhy po

otevření hojně navštěvují především školní skupiny,

pro které v rámci projektu vznikly i specializované

vzdělávací programy a příručky. „Učitelé oceňují 

především způsob prezentace jednotlivých

historických událostí a interpretaci jejich významu

pro dnešní dny. Ale hlavně pohled na dějí v regionu

vždy důsledně z obou stran hranice,“ popisuje

Kristýna Pinkrová, historička domažlického
muzea a autorka expozice. „Děti, české i německé,

pak nejvíce zajímají s nadsázkou prezentované

symboly jednotlivých období. Největší diskuse

rozpoutává soška Loučimské madony z období

husitství nebo například takzvaná železná ruleta,

symbolizující nemožnost překračovat hranice v

období komunismu,“ dodává Kristýna Pinkrová.

Úspěch expozice navazuje na velmi zdařilou
rekonstrukci celé budovy
Za pozornost však v Domažlicích stojí i samotná

budova, v jejímž podkroví se expozice nachází.

Jedná se o památkáři ceněnou sladovnu z konce 19.

století, která společně s takzvaným hvozdem a

starou sladovnou zbyla z původního rozsáhlého

komplexu domažlického pivovaru. A protože v něm

byla nedávno obnovena tradice vaření piva, vznikla

v rámci projektu v prostorách nového minipivovaru

i doplňující expozice. Ta se zaměřuje především na

společnou tradici pivovarnictví a další související

řemesla. 

Objekt poskytuje mimo jiné zázemí také knihovně a

komunitnímu centru. Z bývalé technické památky   
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se tak stalo skutečné centrum místního kulturního

a společenského dění, které navštěvují nejen

turisté, ale především místní. „Centrum přirozeným

způsobem rozšířilo turistickou nabídku Domažlic a

věřím, že je pouze otázkou času, kdy si turisté

prohlídku nových expozic zařadí do pravidelného

programu,“ vysvětluje starosta města Domažlice

Zdeněk Novák. „Výstava Pozor hranice! má za sebou

pouze několik týdnů a už nyní je jasné, že se jedná o

mimořádně zdařilý projekt, jak po stránce obsahové,

tak i po stránce výtvarné,“ chválí dále výsledky

projektu starosta Zdeněk Novák. 

„Produkty minipivovaru se navíc staly spolu s

chodskými koláči vyhledávaným suvenýrem z cest do

Domažlic nebo tradičním dárkem, který s sebou

místní vozí na návštěvy mimo region“, doplňuje

další postřehy k přínosu areálu jako celku

místostarosta města Domažlice, Stanislav Antoš.

V Německu stejně jako v Čechách
Na vzniku české expozice intenzivně spolupracovali

odborníci z obou států, stejně jako historici a

pamětníci. Hranice se tak pochopitelně stala

hlavním tématem též nové stálé výstavy

Regionálního muzea v partnerském bavorském

městě Furth im Wald. I ta je velmi úspěšným

výsledkem daného přeshraničního projektu.
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Projekt: 
MUZEUM SPOLEČNÉHO
DĚDICTVÍ REGIONU
DOMAŽLICE-FURTH IM WALD,
Č. 271

MĚSTO DOMAŽLICE (CZ)  

VEDOUCÍ PARTNER: 

NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 20 DOMAŽLICE, ČESKÁ
REPUBLIKA
www.domazlice.eu  

KONTAKT:

Město Furth im Wald
www.furth.de  

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 11/2018–04/2022

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Domažlice (CZ), Furth im Wald (BY)

MÍSTO REALIZACE:  
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Hravá a interaktivní expozice „Pozor,
hranice!“ v Domažlicích (podkroví
Kulturního centra Pivovar)

Specializovaný výukové programy pro děti a
mládež k tématu „Pozor, hranice!“ (pro
české i německé skupiny)

Expozice k historii pivovarnictví a jiných
řemesel na česko-bavorské hranici (suterén
Kulturního centra Pivovar)

Stálá výstava „Zkušenosti hranice“ v
regionálním muzeu Furth im Wald

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Podrobnější informace k expozici v
Domažlicích

Leták české expozice

Podrobnější informace k expozici ve Furth
im Waldu

Stránky regionálního muzea Furth im Wald

Leták německé expozice
 

DALŠÍ INFORMACE:

Domažlice - Stavba roku Plzeňského kraje 2020
(kategorie Rekonstrukce budov)

OCENĚNÍ:  

Expozice v Domažlicích a Furthu vznikly díky projektu č. 271 podpořenému programem
přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Barokem se v
Čechách i v Bavorsku

bavili malí i velcí
návštěvníci 

 

Období baroka znamenalo pro středoevropskou
kulturu velký krok vpřed. V tomto stylu vznikaly či

byly přestavovány kostely, kláštery a zámky. Většina
z nich dodnes patří v západních Čechách a bavorském

příhraničí mezi nejvyhledávanější turistické cíle. O
tom, že éra baroka nedala našim regionům pouze
architekturu, ale i hudební, divadelní či dokonce

kuchařské klenoty, se mohli v minulých letech
přesvědčit návštěvníci mnohých kulturních akcí.

SCHÖNSEE (BY), PLZEŇ (CZ)  

57 / Baroko  I .  
www.rra-pk.cz

http://www.rra-pk.cz/


Načančané dámy v bílých parukách, zdobené

zámky, zlaté dekorace a buclatí andělíčci na

obrazech či oltářích. Tak si většinou představujeme

hlavní znaky barokní kultury. Přestože období po

roce 1620 bývá v Čechách nazýváno obdobím

temna, pestrá výtvarná a architektonická díla té

doby takto rozhodně nepůsobí. A ačkoliv jsou v

jednotlivých regionech znatelná určitá specifika,

byl to také čas sdílení, kdy umělci nezřídka působili

na obou stranách hranice.

Barokní památky jsou základem turistické
nabídky na obou stranách hranice
Západní Čechy tématem baroka žily již v minulých

letech. Česko-bavorský projekt však přinesl nové

aktivity, a hlavně přeshraniční dimenzi. Za pomoci

kunsthistoriků a místních znalců vznikla databáze

památek na obou stranách hranice, která vytvořila

základ jak putovní výstavy, tak i prezentace

barokních staveb na specializovaných webových

stránkách. O těchto slavnějších i méně známých

architektonických perlách byla zpracována série

magazínů. Především však ožily díky koncertům a

přednáškám nebo velmi oblíbeným celodenním

slavnostem s dobovou hudbou, divadlem či

ochutnávkou jídla. 

Propojení barokního světa s moderními
technologiemi
Zřejmě největší odezvy ze strany veřejnosti se

dočkala interaktivní výstava Za barokem, která

vznikla v Depu2015 v Plzni. Nejednalo se o klasickou

přehlídku historických muzejních exponátů, které

si návštěvníci prohlížejí ve skleněných vitrínách.

Naopak, zde bylo dotýkání nejen dovoleno, tvoření

vlastníma rukama bylo klíčem k výslednému zážitku

z celé akce. Jejím cílem bylo prostřednictvím hry a

vjemů motivovat malé i velké, aby se vydali

poznávat barokní památky regionu. Novátorským

způsobem se zde propojila klasická barokní díla a

moderní audiovizuální a digitální nástroje, jako je

multimediální mapping nebo 3D realita. Jedinečnou

zkušenost nabídl především takzvaný Kladrubský

archifon, tedy instalace propojující zvuky a vizuální

projekci na kopii kladrubského oltáře, kterou

ovládali samotní návštěvníci. Po Plzni byla výstava

představená také v bavorském Theuernu či v

českém Písku.

Další interaktivní výstavu, která vznikla díky

přeshraniční spolupráci, je možné navštívit v

Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Jedná se

tentokrát o stálou expozici, která s pomocí

moderních technologií vysvětluje menším
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 návštěvníkům někdy složitější témata. „Snažíme se

poukázat na prvky, které jsou pro baroko v našem

regionu typické, ale třeba i vyvracet některé mýty.

Například ukazujeme, že klasické zdobené oltáře ne

vždy byly malovány zlatou barvou, jak si dnes často

myslíme,“ vysvětluje ředitelka Centra Bavaria
Bohemia Veronika Hoffinger. I zde je dovoleno na
vše sahat a prozkoumat. Kromě interaktivní mapy a
audionahrávek návštěvníky zaujme především
kombinace hry a prezentace faktů. „Jsme pro

veřejnost otevření každý den. Dětem i dospělým

samozřejmě nabízíme i komentovanou prohlídku, na

tu je ale lepší objednat se předem,“ uzavírá Veronika
Hoffinger. 
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Projekt: 
BAROKNÍ REGION ČECHY
BAVORSKO, Č. 163

BAVARIA BOHEMIA E. V. (BY) 

VEDOUCÍ PARTNER: 

FREYUNG 1, 92539 SCHÖNSEE, NĚMECKO
www.bbkult.net  

KONTAKT:

Plzeň 2015, zapsaný ústav (CZ)
KULTURISTA, spolek pro kulturu a cestovní ruch (CZ)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 10/2017-3/2021

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Horní Falc (BY), Plzeňský kraj, Karlovarský kraj (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  
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Prezentace barokních památek na
internetových platformách

Magazín Barokního regiony Čechy Bavorsko

Interaktivní multimediální výstavy „Za
barokem“ 

Putovní výstava o barokních skvostech

Kulturní a vzdělávací akce

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Informace o barokních památkách na webu
bbKunlt.net

Prezentace západočeských barokních
památek

Barokní magazíny 2018 – 2020

Závěrečná zpráva o výstavě „Za barokem“

Reportáž o výstavě „Za barokem“

Informace o projektu Centra Bavaria
Bohemia

Informace o výstupech projektu Depo2015 

 

DALŠÍ INFORMACE:

Barokní památky ožily díky projektu č. 163 podpořenému programem přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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https://www.bbkult.net/cz/barock-addresses/
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http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Česko-bavorské
kulturní dny s

názvem „Teffpunkt“
jsou v Plzni tradicí

již od roku 2015
 
 

Jídlo, hudba, tanec a zpěv – to jsou radosti, které
dokáží sbližovat lidi různých kultur. Tím se řídí
česko-bavorské dny s názvem Treffpunkt. První

ročník s účastí bavorských umělců se pořadatelům 
z plzeňského kulturního centra Depo2015 velmi
vydařil jako součást programu Plzeň – Evropské

hlavní město kultury. Je tedy přirozené, že na něj
navázala intenzivnější přeshraniční spolupráce,

která k festivalu připojila i další aktivity z oblasti
umění a kreativního průmyslu.

PLZEŇ (CZ), REGENSBURG (BY) 
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Malý Oktoberfest v Plzni, tak někteří popisují

festival bavorské kultury, který je kombinován i s

produkcí českých umělců. Vžil se pro něj název

Treffpunkt, což v němčině znamená „místo

setkávání“. Pivo a kroje tvoří hlavní kulisy pro

různorodou zábavu. Cílem je ovšem především

představit co nejvíce umělců z druhé strany

hranice a jejich tvorbu, ať už spíše tradiční nebo tu

moderní. 

Dlouholetá partnerská města sází na kulturu
Na první, velmi úspěšný ročník, se organizátoři z

Depa2015 rozhodli navázat systematičtější

spoluprací s Regensburgem, který je po léta

partnerským městem Plzně. Nové akce se

odehrávaly pod hlavičkou Česko-bavorské

platformy. A jak název napovídá, šlo především o

vytváření užších vazeb mezi zástupci kulturní sféry

z obou zemí. Festivaly Treffpunkt byly samozřejmě

pořádány i nadále. Tentokráte však už nezněla jen

německá hudba v Plzni, sympatickou odezvu

publika si získaly i koncerty českých umělců v

Regensburgu doplňované ochutnávkami tradiční

gastronomie.

Poznávat se a sdílet zkušenosti
Díky dalšímu přeshraničnímu projektu 

Kultura-Kontakt-Kreativ se pak oba partneři mohli

více zaměřit na odbornou veřejnost a vzájemnou

výměnu zkušeností. Hlavním tématem se pro ně

stalo řízení a organizování kultury ve větších

městech. Depo2015 na rozdíl od německého

protějšku provozuje vlastní prostor, který se věnuje

kreativnímu průmyslu. Regensburgští se teprve

snaží podobné zázemí pro své akce vytvořit a vítají

podněty zkušenějších partnerů z Plzně. Jinak je

tomu v případě činnosti zájmových spolků a jiných

občanských uskupení, která mají v Německu velkou

tradici a váhu. V Čechách naopak sdružení spíše

bojují s udržením zájmu svých členů a zajištěním

financí. Bavorští kolegové poskytují v tomto směru

cenné rady. Oblibu si navíc v rámci projektu získaly

i takzvané umělecké rezidence, tedy pobyty pro

umělce, kteří jsou zváni do sousední země na kratší

kreativní pobyty. Ty je mají zapojit do místní

kulturní sféry a inspirovat k další tvorbě. 

Unikátní Teffpunkt festival
Prim však stále hrají především vlastní veřejné

kulturní akce. Poslední česko-bavorský Treffpunkt

festival se odehrál v Plzni v dubnu 2022. Nabídl

multižánrový obsah a lákal na hudbu, filmy, výstavy,

umělecké performance z Čech i Bavorska. 
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1 095 dní kultury, kontaktů a kreativity
3 festivaly v Plzni i Regensburgu
10 000 návštěvníků 
22 uměleckých rezidentů a rezidentek
20 setkání s uměleckými rezidenty ("artist-
talks")
1 odborná konference na téma rekonverze
průmyslových objektů (kombinovaná prezenčně
i online)
10 workshopů pro designéry a další kulturní
aktéry (4x prezenčně a 6x online) 
10 workshopů vedených rezidenčními umělci
(různá zaměření)
2 setkání "Za Plzeň kulturní" s bavorským
mentorem
1 workshop pro fotografy
1 workshop street-artové tvorby pro širokou
veřejnost
2 vypravené festivalové autobusy pro
návštěvníky do partnerského města

Velkou pozornost přitom věnoval také dětským
návštěvníkům. Po drobné pomlce způsobené
pandemickými opatřeními se na něj těšil velký
počet fanoušků, kteří opět odcházeli z plzeňského
Depa2015 plní zážitků.

Projekt Kultur|Kontakt|Kreativ v číslech:
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Projekt: 
KULTUR/KONTAKT/KREATIV, 
Č. 274

PLZEŇ 2015, ZAPSANÝ ÚSTAV (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

PRESSLOVA 2992/14, 301 00 PLZEŇ, ČESKÁ
REPUBLIKA
www.depo2015.cz   

KONTAKT:

Město Regensburg (BY)
Bavaria Bohemia e.V. (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 7/2019-6/2022

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

Plzeň (CZ), Regensburg (BY)

MÍSTO REALIZACE:  
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Česko-bavorský multižánrový festival
Treffpunkt

Umělecké rezidence, semináře a tematické
workshopy

Vytváření sítí a zájmových uskupení z
oblasti kultury a jejich management

Platformy a zázemí pro kreativní průmysl a
kulturu

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializovaná webová stránka

Facebookové stránky projektu s aktuálními
informacemi 

DALŠÍ INFORMACE:

Česká a bavorská kultura ožila díky projektu č. 274 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Zaniklé vesnice
ožívají díky spojení
starých fotografií 

a nových technologií 
 
 

Po druhé světové válce prošla území u hranic
významnou proměnou krajiny a sídel. Nemalá část
místního přírodního a kulturního dědictví přitom

zmizela. Projekt PhotoStruk usiluje o virtuální
obnovu dřívější tváře pohraničí. Technicky vyspěle a

kreativně k tomu využívá bohatého archivu Musea
Ateliéru Seidel v Českém Krumlově.

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE (CZ), DEGGENDORF (BY)   
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Historické fotografie jsou důležitým zdrojem

informací o vývoji historické krajiny a osídlení.

Slouží také pro výzkum a ochranu památek nebo

územní plánování. Mohou se rovněž, jako v tomto

případě, stát nástrojem posilování společné

regionální identity. Partneři projektu, Jihočeská

univerzita a Technická vysoká škola Deggendorf, se

ze všech těchto důvodů snaží lokalizovat a popsat

na 20 tisíc archivních fotografií. A s jejich pomocí

následně rekonstruovat dávno ztracené.

Fotoateliér Seidel jako unikátní okno do minulosti
Archiv musea „fotografa Šumavy“ Josefa Seidela a

jeho syna Františka obsahuje 140 tisíc fotografií

pořízených od konce 19. století do padesátých let

20. století. Jejich snímky poskytují detailní

fotodokumentaci měst, vesnic, architektury, krajiny

a přírody Pošumaví, Novohradských hor a dalších

míst v pohraničí. Přirozeně jejich tvorba tedy

zachycovala i sídla česko-německého pohraničí,

která zanikla po odsunu sudetských Němců. Jde o

zcela jedinečnou sbírku, kterou není možné

pominout při snaze o vizuální rekonstrukci regionu.

Proto s její dosud digitalizovanou částí pracují i

řešitelé projektu. Její půvab může přitom díky volně

přístupné fotobance ocenit každý.

Moderními metodami k poznávání a prezentaci
historie příhraničí
Zúčastnění odborníci vybrané dostupné fotografie,
primárně z území Novohradských hor, lokalizovali a
popsali. Jejich cílem bylo také zapojit širokou
veřejnost do rozpoznávání míst, které obrázky
zachycují. K tomu i slouží speciální mobilní aplikace
pro interaktivní přístup ke kolekci PhotoStruk.
Pátrání v naší minulosti však nekončí
dokumentováním zaniklých staveb a lokalit. Pomocí
pokročilých technologií vznikly vedle map hlavně
3D rekonstrukce a další modely. Ty si může
zájemce prohlédnout na stránkách projektu v sekci
Zaniklé vesnice.
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Projekt: 
PHOTOSTRUK – ANALÝZA
HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
PRO VIRTUÁLNÍ REKONSTRUKCI
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V
ČESKO-BAVORSKÉM
PŘÍHRANIČÍ , Č. 64

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, JIHOČESKÁ
UNIVERZITA (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

BRANIŠOVSKÁ 1760
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
www.prf.jcu.cz

KONTAKT:

Technisches Hochschule Deggendorf (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 10/2017-09/2019

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Jihočeský kraj (CZ)

MÍSTO REALIZACE:  

http://www.prf.jcu.cz/


Lokalizace a orientace historických
fotografií z příhraničí

Databáze zaniklých vesnic s 3D
rekonstrukcemi

Webový portál projektu

Odborné články na téma zpracování
historických fotografií

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializované stránky projektu

Stránky Musea Seidel v Českém Krumlově

DALŠÍ INFORMACE:

Aktivity byly realizovány díky projektu č. 64 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Devatenácté století
pohledem

regionálních novin -
i to je Česko-

bavorská knihovna
 
 
 
 

Přeshraniční spolupráce může mít mnoho podob.
Nejen univerzitní studenti a badatelé jistě ocení

propojení Studijní a vědecké knihovny Plzeňského
kraje a Státní knihovny v Řezně. Přináší větší

pohodlí při vyhledávání potřebných textů ve fondech
na obou stranách hranic a vybrané materiály

zpřístupňuje v digitalizované podobě. Obě
respektované instituce tím usnadňují výzkum

společné historie příhraničí.

PLZEŇ (CZ), REGENSBURG (BY)   
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Partneři projektu se rozhodli napravit stav, kdy

navzdory mnohým společným zájmům prakticky

neexistovala přeshraniční spolupráce mezi

regionálními knihovnami. Dohodli se proto tuto

situaci změnit a vyjít vstříc potřebám výzkumných

institucí zejména Plzeňského kraje a Horní Falce.

Výsledky jednak posilují vzdělávací sektor v Česku 

i Německu a také přispívají k posílení společné

identity i zájmu o příhraniční dějiny. Zároveň

ukazují cestu dalšímu rozvoji přeshraničních

knihovních služeb.

Online Česko-bavorská knihovna
Dvojjazyčné stránky nabízejí zájemcům hlavní

výsledky vzájemného propojení knižních i

periodických fondů. Především zde mohou

vyhledávat v katalozích obou knihoven úplně

stejně, jak jsou zvyklí. Vedle toho mají možnost

snadno provádět rešerši historických novin nebo si

přímo prohlížet ty dosud digitalizované.

Snadnější cesta k poznávání lokálních dějin
Tisk na obou stranách hranic se přirozeně zabýval 

i nadregionálními tématy. Stále však zůstává

neocenitelným zdrojem informací o dobovém 

životě mimo hlavní centra. Pod záložkou „témata“ 
v Česko-bavorské knihovně výzkumník nalezne
rozcestník pro rešerši německojazyčných novin
vydávaných v Plzni mezi roky 1847-1945 a novin
i s přílohami publikovaných v Horní Falci od
poloviny 17. století do roku 1945. Dále jej může
potěšit rozrůstající se soubor již digitalizovaných 
a volně přístupných starých tisků, jako byly mezi
jinými třeba Pilsner Reform či Pilsner Tagblatt. 
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Projekt: 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
REGIONÁLNÍCH KNIHOVEN
(PLZEŇ-ŘEZNO), Č. 251

STÁTNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO
KRAJE (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

SMETANOVY SADY 2, 301 00, PLZEŇ
ČESKÁ REPUBLIKA
www.svkpk.cz

KONTAKT:

Staatliche Bibliothek Regensburg (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 01/2019-12/2021

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Plzeň (CZ), Regensburg (BY)

MÍSTO REALIZACE:  

http://www.svkpk.cz/


Koordinovaná spolupráce mezi SVK PK a
SBR

Propojení katalogů obou knihoven

Vytvoření digitalizačního programu
dokumentů s přeshraniční tematikou

Webové stránky Česko-bavorská knihovna

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializované stránky projektu

DALŠÍ INFORMACE:

Knihovny spolupracují díky projektu č. 251 podpořenému programem přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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Čeští a němečtí
studenti společně
poznávají vlastní

regionální dějiny 20.
století

 

Historie začíná u každého z nás. Kdo se zabývá
společnou historií a nahlíží na dějinné události z

různých perspektiv, přispívá k vzájemnému dialogu a
porozumění mezi lidmi. Takovou filozofií se řídí

projekt Přepni (se) na historii, ve kterém společné
interaktivní poznávání památných míst česko-

bavorského příhraničí mnohdy končí vznikem nových
přátelství.

PASSAU (BY), PLZEŇ (CZ) 
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Přepni (se) na historii představuje další z řady

regionálně přínosných aktivit výjimečného

Koordinačního centra česko-německých výměn

mládeže Tandem v Plzni, které přeshraniční vztahy

rozvíjí již od roku 1997. A jak zdůrazňuje řešitelka
projektu Tereza Vágnerová v souladu s krédem

Tandemu, „na všech jeho výstupech je nejcennější to,

že vznikají díky skutečně těsné spolupráci účastníků

z Čech a Německa, kdy studenti univerzit, středních i

základních škol se svými pedagogy pracují vždy ve

smíšených skupinách.“ 

Události spojené s koncem 2. světové války a
železná opona jako témata společného vzdělávání
Lektoři projektu interaktivní formou a při využití

digitálních prostředků přibližují účastníkům

exkurzí a seminářů konkrétní místa a události

spojené s bolestnými obdobími regionu. Studenti i

vyučující českých a německých univerzit společně

navštěvují památníky či zaniklé vesnice a

naslouchají pamětníkům. Získané znalosti a zážitky

se pak odrážejí v audiovizuálně vyprávěných

příbězích, které spolu dvojjazyčně připravují a sdílí

prostřednictvím webových stránek. „Když to covid

znemožnil, setkávali se spolu studenti online. Na

internetu jsou pak také výsledky jejich práce všem

volně přístupné,“ doplňuje Tereza Vágnerová. Mladí 

lidé zapojení do projektu si této spolupráce velmi

považují, a kromě nových vědomostí a zkušeností

díky ní získávají i cenné kontakty a často přímo

přátelství.

Studenti středních škol navrhují podoby
památníků v pohraničí
Stejný přístup a metody volí partneři projektu,

Univerzita v Pasově a Tandem v Plzni, i při

přibližování regionálních dějin studentům

středních škol. Během třídenních workshopů

zúčastněné skupiny z obou stran hranice putují po

vybraných památných místech. Na základě

získaného poznání pak společně navrhují konkrétní

způsob, jak současníkům připomínat události, které

dosud spíše unikají jejich pozornosti.

Praktické nástroje v rukách zájemců o historii
Kromě didaktických materiálů pro výuku

regionálních dějin česko-německý tým připravuje

interaktivní online mapu vybraných pomníků či

pamětních desek v pohraničí a také její tištěnou

verzi. A kdo chce, může se nechat hravou formou

poučit na třinácti plzeňských stanovištích s aplikací

Příběhy lidí a míst – Plzeň a holocaust.
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Projekt: 
PŘEPNI (SE) NA HISTORII:
MEDIÁLNÍ HISTORICKO-
POLITICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA
PAMÁTNÝCH MÍSTECH V
ČESKO-BAVORSKÉM
PŘÍHRANIČÍ, Č. 300

 UNIVERZITA PASOV (BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

LEOPOLDSTRAßE 4, RAUM 003, 94032 PASSAU,
NĚMECKO
www.uni-passau.de

KONTAKT:

Koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže Tandem při Západočeské univerzitě v
Plzni (CZ)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 01/2020–12/2022

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Plzeňský kraj a Jihočeský kraj (CZ), Horní Falc a
Dolní Bavorsko (BY)

MÍSTO REALIZACE:  

RIEGROVA 17, 306 14 PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA
www.tandem-org.cz

KONTAKT TANDEM CZ:

http://www.uni-passau.de/
http://www.tandem-org.cz/


Blokové a celosemestrální semináře a
exkurze pro studenty Západočeské
univerzity a Univerzity Pasov

Projektové dny pro žáky a studenty ZŠ a SŠ
z příhraničního regionu

Semináře pro pedagogy z ČR a SRN napříč
všemi stupni vzdělávání

Multimediální materiály pro výuku
regionální historie na webu projektu

Digitální a tištěná mapa památných míst v
česko-bavorském příhraničí

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Specializované stránky projektu "Přepni se
na historii"

Aplikace Příběhy lidí a míst – Plzeň a
holocaust

Tematické výukové video Plzeň a holocaust

DALŠÍ INFORMACE:

Aktivity byly realizovány díky projektu č. 300 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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FOTO: Tandem CZ

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

http://www.prepnisenahistorii.cz/
https://www.hry.zazijplzen.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=b4sEkqFRB8k
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/


Profesně zaměřené
studium česko-

bavorských reálií
pomáhá udržet
vysokoškoláky 

v příhraničí
 
 
 
 
 

Studijní program Západočeské univerzity s názvem
Bavorská studia vychází vstříc potřebám trhu, který
se v praxi běžně orientuje na více regionů najednou.
Tento obor vznikl v úzké spolupráci plzeňské vysoké

školy s univerzitou v Regensburgu. Díky tomu
připravuje jazykově nadstandardně vybavené

absolventy, kteří se zaměřují na česko-bavorské
vztahy a Bavorsko jako významného ekonomického
partnera České republiky. Takto zaměřené studium

zároveň pomáhá udržet tyto kvalifikované absolventy
v příhraničním regionu.

PLZEŇ (CZ), REGENSBURG (BY)    
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Výjimečný studijní program reaguje na potřeby
regionu
Katedra germanistiky ZČU ve spolupráci s

Universitou Regensburg připravily Bavorská studia

na základě rostoucí poptávky po kvalifikovaných

pracovních silách. Dnes již několik desítek

absolventů tohoto prakticky zaměřeného programu

disponuje vedle dobrých znalostí němčiny i

kompetencemi, které odpovídají povaze regionu.

Jsou proto zároveň schopni budovat a dále

prohlubovat česko-bavorské vztahy.

Široké možnosti uplatnění díky inovativnímu
přístupu
Studijní plán zahrnuje vyvážené skupiny kurzů

zaměřených na dějiny, kulturu, politiku,

hospodářství a právo s důrazem na Bavorsko. Velká

pozornost je současně věnována prohlubování

odborných znalostí v německém jazyce, a zvláště v

hospodářské němčině. Celý program pak završuje

vzdělávání v oblastech kulturního a projektového

managementu. Absolventi tak během studia

získávají optimální odborné, jazykové i interkulturní

dovednosti pro povolání v oblasti administrativy,

hospodářství, turismu, médií nebo kulturního

managementu. A to zejména v českých firmách, 

institucích a organizacích s bavorskými partnery
nebo v Bavorsku s partnery z Čech. O spolupráci s
těmito subjekty se přitom Bavorská studia opírají.

Spisovná němčina i bavorské dialekty
Vedle zdokonalování spisovné němčiny si studenti
osvojují také základy dialektů, jimiž se v Bavorsku
hovoří. V konkrétních kurzech trénují jejich využití,
v praxi se s nimi setkávají také při povinných
exkurzích, studijních pobytech a stážích v
Bavorsku. To vše slouží k odstraňování jazykových
bariér a tím k budoucímu efektivnímu zapojení do
příhraničního trhu práce.
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Projekt: 
INTERDISCIPLINÁRNÍ
BAVORSKÁ STUDIA (PLZEŇ –
ŘEZNO) , Č. 97

KATEDRA GERMANISTIKY A SLAVISTIKY
FAKULTY FILOZOFICKÉ,
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (CZ)

VEDOUCÍ PARTNER: 

Universität Regensburg (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 10/2016–9/2020

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Příprava a etablování nového studijního
programu Areálová studia: Bavorská studia
(profesně zaměřený navazující studijní
program)

Kurzy programu, participace na výuce v
Plzni a Řezně

Podpora studentských a akademických
mobilit

Přeshraniční aktivity (exkurze, přednášky,
autorská čtení) a společné česko-bavorské
workshopy

Příprava studentských praxí, spolupráce s
institucemi a firmami v pohraničí

HLAVNÍ VÝSTUPY: 

Popis studijního oboru

DALŠÍ INFORMACE: 

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

Nový studijní obor vznikl díky projektu č. 97 podpořenému programem přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 

RIEGROVA 11, 306 14 PLZEŇ, 
ČESKÁ REPUBLIKA
www.kgs.zcu.cz 

KONTAKT:

http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/
http://www.furth.de/


Praktická znalost
jazyka sousední země

může při hledání
práce v příhraničí
hrát zásadní roli

 
Pro vyučující cizích jazyků může být někdy obtížné
věnovat v rámci povinných osnov dostatek prostoru
hravým metodám či naopak příliš specializovaným

tématům. EUREGIO Bavorský les-Šumava-Dolní Inn
a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích se rozhodly těmto výzvám postavit.

Propagují výuku sousedního jazyka a orientují se na
praktická témata. Systematicky tak rozvíjí

přeshraniční vazby a příležitosti dětí a mládeže. 
  

DOLNÍ BAVORSKO A HORNÍ FALC (BY),
JIHOČESKÝ A PLZEŇSKÝ KRAJ (CZ)    
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Vzájemné porozumění dvou skupin bez znalosti jazyka

je většinou velmi těžké, až nemožné. A ačkoliv se

může zdát, že se Češi a Němci jsou schopni vždy nějak

domluvit, intenzivní a praktická znalost využívání

sousedního jazyka bohužel ve skutečnosti není v

česko-bavorském příhraničí samozřejmostí. Přispívá k

tomu i nedostatek reálného kontaktu s lidmi z druhé

země a malá znalost jejich kulturního prostředí.

Přeshraniční sdružení obcí, jako je Euregio, a vysoké

školy však naštěstí svá území dobře znají. Jsou proto

schopny zprostředkovat poznání společenských

zvyklosti sousedního národa a přispět k vytvoření

osobních kontaktů navzdory státním hranicím.

Základem vzájemného porozumění je znalost obou
jazyků
V rámci přeshraničního projektu se partneři zaměřili

na nadstandardní výuku jazyka. Nabízí dvouletý

program, který neopomíjí témata jako je technika,

podnikání a trh práce. Navázali úzké vazby se školami

z téměř celého česko-bavorského příhraničního

regionu. Zájem o oba jazyky je nezaskočil. V příhraničí

je totiž žádaná nejen němčina, ale i systematická

výuka češtiny v Německu. A to jak na základních, tak i

středních školách. „Zájem o český jazyk v pohraničí je

přirozený. Mnoho životních osudů lidí z pohraničí to 

dokazuje. Česko-německé rodiny nebo přeshraniční

přátelství jsou a budou součástí našich životů,“

vysvětluje bavorský koordinátor projektu Stefan

Sagberger. „Pomohl nám jistě též atraktivní výukový

program, jako je například příběh přátelství české a

německé rodiny s šedesáti ilustrovanými situacemi

ze života. Ten je nejen inspirací pro učení se jazyka

sousední země, ale i reálným,“ dodává Stefan
Sagberger. 

Osobní kontakty, praktické exkurze a digitální
nástroje – to je klíč úspěšné jazykové výuky
K vzájemnému pochopení nevede pouze znalost

jazyka, ale i schopnost a ochota společně

komunikovat a navzájem se lépe poznat. Proto jsou

důležitou součástí výuky též společné akce dětí z

obou stran hranice. Realizované aktivity také

reagují na skutečnost, že mnoho firem podniká na

obou stranách hranice. Odborníci, kteří komunikují

oběma jazyky, jsou důležitým předpokladem

obchodního úspěchu. Proto jsou studentům

nabízeny též exkurze do firem, kde získají jasnější

představy o jednotlivých žádaných profesích. „Žáci

a studenti se při společném programu seznamují,

hrají si a společně tvoří. Přitom komunikují česko-

německy. Dále se dozvídají o pracovních 
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příležitostech v pohraničním regionu a uvědomují si,

jak důležitá je znalost sousedního jazyka. Firmy, v

nichž mohou najít později pracovní uplatnění jsou z

nejrůznějších odvětví, převažují ale technické obory,“

zakončuje Stefan Sagberger z Euregia Bavorský
les-Šumava-Dolní Inn.

Projekt již od začátku vsadil především na digitální

nástroje a efektivní metody výuky jazyků online,

což se zvláště v době pandemických opatření velmi

osvědčilo. Vznikla tak například výuková webová

aplikace nebo živý slovníček, kde se děti učí

správnou výslovnost od svých vrstevníků ze

sousední země. „Aby se výslovnost cizího jazyka

neozývala jako z automatu nebo robota, zajistili

jsme, že slovíčka nahráli skuteční Bavoráci a Češi.

Děti a dospělí. To je „živý slovník“. Vyhledali jsme

vhodné děti a dospělé na obou stranách. Vybírali

jsme pečlivě, zapojené jsme také náležitě vyškolili.

Podařilo se nám jak ve výukové aplikaci, tak i v

živém slovníku, že zde zní hlasy reálných Čechů a

Němců přirozeně. Výsledek je vskutku velmi

povedený. Aplikace je dostupná široké veřejnosti z

webových stránek projektu: www.spolecnyjazyk.cz,“

uzavírá manažerka projektu Marcela Dušková z
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích.
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Projekt: 
SPOLEČNÝ JAZYK –
SPOLEČNÁ BUDOUCNOST, 
Č. 298

EUREGIO BAVORSKÝ LES-ŠUMAVA-DOLNÍ
INN (BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

Vysoká škola technická a ekonomická v
Českých Budějovicích (CZ)

ASOCIOVANÝ PARTNER
Volkshochschule ABERLAND (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 02/2020–08/2022

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 

85 / Jazyky IV. .  

Dvouletý výukový program němčiny či
češtiny (základní a střední školy)
Jazyková výuka zaměřená na technická
témata, trh práce a podnikání (střední školy)
Osobní setkávání žáků z Bavorska a Čech
Exkurze s cílem poznat příhraniční region a
zde fungující firmy
Hravá webová výuková aplikace 
Živý online slovník 

HLAVNÍ VÝSTUPY: 

Specializované stránky projektu s webovou
aplikací v CZ a v DE

DALŠÍ INFORMACE: 

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

Jazyková výuka probíhala díky projektu č. 298 podpořenému programem přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 

-KOLPINGSTRASSE 1, 94078 FREYUNG,
NĚMECKO
www.euregio-bayern.de

KONTAKT:

Dolní Bavorsko a Horní Falc (BY), Jihočeský kraj
a Plzeňský kraj

MÍSTO REALIZACE: 

http://www.spolecnyjazyk.cz/
http://www.gemeinsamesprache.de/
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/
http://www.euregio-bayern.de/


Pomoc bez hranic –
to je moto plzeňských

a bavorských
záchranářů

 
 

Ke skutečně kvalitní, efektivní a rychlé zdravotnické
pomoci v česko-bavorském příhraničí jsou třeba

společná cvičení a přesná představa o vzájemných
kapacitách. Zdravotnická záchranná služba

Plzeňského kraje a Bavorský červený kříž jdou se
svými partnery přesně touto cestou. 

DEGGENDORF (BY), PLZEŇ (CZ) 
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Zdravotnické záchranné služby blízko hranic

nemají takovou kapacitu jako regionální centra. Je

tedy téměř nezbytné rozvíjet postupy pro společné

zásahy, zejména pokud jde o nehody s větším

počtem zraněných nebo přírodní katastrofy. 

Získávání zkušeností s prací přeshraničních
partnerů je klíčem ke spolupráci
Aby si mohly obě strany skutečně efektivně

pomáhat při zásazích, musejí mít dobrý

oboustranný přehled o materiálním vybavení a

pracovních postupech či způsobech řešení různých

situací. K tomu se přidávají také právní otázky

spojené s poskytováním zdravotní péče za

hranicemi nebo zdravotnické vzdělávání. Tomu

všemu se účastníci věnovali na specializovaných

seminářích a workshopech, kde také položili

základy pro vytvoření přeshraničního

Kompetenčního a koordinačního centra ve Furth

im Wald. Cenným zdrojem znalostí se staly i

výměnné stáže u záchranných služeb zahrnující

ostré výjezdy.

Od společných cvičení k úspěšným ostrým
zásahům
Neocenitelným se pro budoucnost stala taktická

cvičení sloužící k maximální připravenosti

záchranářů na reálné situace. Vedle sladění prací

při nich účastníci usilovali také o odstranění

nedostatků v komunikaci. Na cvičení v Rozvadově

se při účasti tisíce lidí včetně figurantů z

barrandovských studií simulovalo najetí kamionu

do demonstrantů se 150 zraněnými. V Německu

pak byl námětem cvičení pád letadla, kdy může být

práce zdravotníků komplikována i uniklým palivem

a přítomností chemikálií. Jak poznamenává MUDr.
Jiří Růžička ze Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje, „přínos těchto cvičení se plně

projevil o pár let později, kdy nás osud prověřil

vlakovým neštěstím u Domažlic.“ Na péči o šest

desítek zraněných se zde skutečně příkladně

podílely oba zdravotnické záchranné systémy.

Simulátor sanitního vozidla pro výcvik
záchranářů
Díky projektu byla také pro vzdělávání zejména

studentů programu Zdravotnický záchranář na

Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni pořízena

věrná kopie skutečné sanitky. Ta díky identickému

vybavení umožňuje levnější a zároveň ekologický

nácvik potřebných činností. Na simulátoru přitom

mohou trénovat nejen studenti, ale i záchranáři z

obou stran hranic.
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Projekt: 
KONCEPT KOORDINACE A
REALIZACE PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
ZDRAVOTNICKÝCH
ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB, Č. 30

 BAYERISCHES ROTES KREUZ (BY)

VEDOUCÍ PARTNER: 

www.rettungsdienst.brk.de

KONTAKT:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (CZ)
Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni (CZ)
Technische Hochschule Deggendorf (BY)

DALŠÍ PARTNEŘI PROJEKTU:

REALIZACE: 07/ 2016–06/2019

Program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020

FINANCOVÁNÍ: 
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Plzeňský kraj, Jihočeský a Karlovarský kraj (CZ),
příhraniční okresy v Bavorsku (BY)

MÍSTO REALIZACE:  

ZZSPK,  KLATOVSKÁ 2960/200I, 301 00 PLZEŇ, 
ČESKÁ REPUBLIKA
www.zzspk.cz

KONTAKT ČESKÉHO PARTNERA:

https://www.rettungsdienst.brk.de/
http://www.zzspk.cz/


Analýza konkrétních překážek a zpracování
návrhů jejich odstraňování v oblastech
legislativy, práva, technického vybavení,
komunikace a logistiky.

Vytvoření koordinačního a kompetenčního
centra ve Furth im Wald, které koordinuje
česko-bavorskou spolupráci při řešení cílů
dlouhodobě, tedy nejen v rámci projektu. 

Vzdělávání a další vzdělávání studentů na
univerzitách, studentů odborných škol a
zaměstnanců zúčastněných záchranných
složek

Společná operativní a taktická cvičení
zdravotnických záchranných služeb

Výměnné stáže záchranářů 

HLAVNÍ VÝSTUPY:

Informace o projektu Bavorského červeného
kříže 

Kompetenční a koordinační centrum ve
Furth im Wald

Představení projektu na stránkách ZZSPK

Simulační centrum na FZS ZČU v Plzni

DALŠÍ INFORMACE:

Záchranáři spolupracují díky projektu č. 30 podpořenému programem přeshraniční
spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

 

Katalog dobrých praxí je zpracován jako součást projektu „Společně pro náš region“, 
č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu. 
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FOTO: ZZSPK, RRA PK

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (www.rra-pk.cz) v partnerství s Euregio Bayerischer
Wald – Šumava – Dolní Inn a podporou Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Více článků v magazínu: www.smopk.cz

https://www.rettungsdienst.brk.de/abteilung/grenzueberschreitender-rettungsdienst-gue-rd/ansprechpartner-gue-rd/kontaktni-osoby.html
https://www.rettungsdienst.brk.de/abteilung/grenzueberschreitender-rettungsdienst-gue-rd/ansprechpartner-gue-rd/kontaktni-osoby.html
https://www.rettungsdienst.brk.de/abteilung/grenzueberschreitender-rettungsdienst-gue-rd/kompetenz-und-koordinierungszentrum/kompetencni-a-koordinacni-centrum.html
http://www.zzspk.cz/projekt-preshranicni-spoluprace-zzs/258-o-projektu-preshranicni-spoluprace.html
https://www.fzs.zcu.cz/cs/Research/Simulation_center
http://www.rra-pk.cz/
https://www.smopk.cz/magazin/

