
  

 

„Pojeďme na zkušenou“ 

 

10. – 11. září 2014 realizovali představitelé zástupců municipalit Mariánskolázeňska studijní 

cestu pohraničím v rámci projektu „Pojeďme na zkušenou“. Cílem bylo získat zkušenosti a 

příklady dobré praxe v rozvoji přeshraničních projektů. Atraktivity na Tachovsku v cenné 

přírodě CHKO Český les prezentoval přímo vedoucí správy RNDr. Tomáš Peckert, Ph. D. 

Pohraniční pásmo má díky své minulosti vysoce atraktivní krajinu a zachovanou přírodu. 

Přítomní navštívili zajímavé přírodně atraktivní lokality (naučné stezky): Bobří stezku, 

Podkovák, dále vrch Havran, kde byl upraven bývalý vojenský objekt k pozorování okolí 

(rozhledna). Inspirace byla získána také podél jihozápadní hranice v prostoru Euroregionu 

Šumava – Bayerischer Wald - Unterer Inn – Mühlviertel. Předseda Euroregionu Šumava – 

jihozápadní Čechy Ing. František Vlček prezentoval činnost euroregionu a příklady četných 

projektů realizovaných v rámci Dispozičního fondu financovaného z operačního programu 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Velice 

inspirativní byly i hospodářské aktivity Obce Běšiny, kde je starostou. Příkladem dobré praxe 

může být také rozvoj spolupráce při česko-rakouské hranici v oblasti Lipna (např. spolupráce 

municipalit, privátní i neziskové sféry v oblasti rozvoje celoročního cestovního ruchu 

v prostoru Lipno – Hochficht). Z česko-bavorského území byly pro zúčastněné inspirativní i 

příklady realizovaných projektů z prostoru Domažlicka (např. rozvoj a budování 

infrastruktury cestovního ruchu kolem bavorského Dračího jezera s vazbou na české 

pohraničí). Manažer svazku Domažlicko JUDr. Jaroslav Kusý se svou kolegyní prezentovali 

aktivity svazku i MAS Český les. Inspirací byl důraz na místní a regionální produkty (folklor, 

tradice, místní kuchyně, recepty, apod.). Přínosem studijní cesty bylo, mimo inspirace z řad 

realizovaných projektů, prohloubení stávajících a navázání nových kontaktů pro rozvoj 

meziobecní a meziregionální spolupráce. Významným potenciálem pro spolupráci je cestovní 

ruch, který je třeba rozvíjet na základě přirozených (např. pohoří Český les), a nikoli umělých 

nepřirozených (administrativně-správní hranice krajů, okresů, ORP, MAS, apod.), celcích. 
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Setkání s ředitelem CHKO Český les u Bobří stezky (Bobři se navrátili z Bavorska)  

 
Zdroj: vlastní zdroj, Lesná – Bobří stezka (2014) 
 

Sdílení zkušeností o meziobecní a přeshraniční spolupráci v Euroregionu Šumava – jihozápadní 
Čechy 

 
Zdroj: vlastní zdroj, Běšiny (2014) 


