
 

Záznam jednání ze zahajovacího workshopu č. 1 „Cestovní ruch a cykloturistika“ 

k projektu 

CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-bavorském regionu 

30. 11. 2016 Karlovy Vary 

Vedení workshopu: Ing. Josef Švajgl, Mariánskolázeňsko, projektový partner č. 3 

Úvodního workshopu se zúčastnili zástupci projektových partnerů: 

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, projektový partner č. 3 

Vláda Horních Frank, projektový partner č. 4 

Okres Wunsiedel, projektový partner č. 6 

Okres Hof, projektový partner č. 7 

Ing. Josef Švajgl (Mariánskolázeňsko) na úvod přivítal účastníky workshopu.   

Cílem jednání prvního workshopu bylo krátké představení projektu jako takového, představení 

jednotlivých partnerů, sdělení záměrů s cílem sladit a sjednotit se k tématu „Cestovní ruch a 

lázeňství“, na kterém budou spolupracovat partneři projektu č. 2 (město Cheb), 3, 6, a 7. 

V prezentaci, která byla vyhotovena v souladu s pravidly pubicity projektu a programu Přeshraniční 

spolupráce Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, byl představen Svazek 

Mariánskolázeňsko a jeho činnost v oblasti cestovního ruchu a cykloturistiky – realizované projekty a 

pole působnosti Svazku v projektu Clara III. – ve spolupráci s partnery vyhotovení vyhledávací studie 

na řešení nedostatečných úseků cyklotras, cyklostezek a kritických míst a vyracování studie 

tématických a naučných tras s několika tématy. Svazek vidí přílležitost v posunu individuální turistiky, 

podpoře cykloturistiky, lázeňské turistiky v návaznosti a napojení na příhraniční regiony Bavorska i 

Saska.  

Projektový partner č. 6 okres Wunsiedel, pan Horst Martini, představil prezentaci „Bavorsko-české 

lázně“, ve které se soustředil na své úkoly v projektu - především potřebu marketingu, reklamy, 

nutnost dobré infrastruktury, značení cyklostezek a turistických stezek.   

Vláda Horních Franků, pan Jochen Uebelhoer, vznesl dotaz, jak mohou okresy Hof a Wunsiedel čerpat 

ze spolupráce české strany s okresem Tirschenreuth. V reakci na tento dotaz Karlovarský kraj, pan 

Milan Zukal, přiblížil aktivity Karlovarského kraje, které se týkají i příhraničních okresů Bavorska a 

Saska, z nichž mohou tyto regiony profitovat. 

Pani Isabella Graczyk (zemský okres Hof) zdůraznila velkou potřebu propagace a marketingu zejména 

v oblasti lázeňství, na toto pozitivně reagoval starosta Lázní Kynžvartu pan Pernica. Pan Ing. Švajgl 

doplnil, že město Mariánské Lázně bude na tomto poli také schopno nabídnout spolupráci.  

V průběhu realizace projektu bude projektový partner č. 3 Mariánskolázeňsko pořádat čtvrtletní 

workshopy, na něž bude zvát ostatní partnery projektu. Z diskuse vyplynulo, že účastníci tohoto 

workshopu mají velký zájem na dalších jednáních. 

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí 

Ing. Josef Švajgl  

Tři Sekery, dne 23. 3. 2017 


