Akční spolek Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht/Čerchov –
aktivně v přírodě“
• Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020,
prioritní osa: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání
zdrojů,
specifický cíl: Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím
zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví
v udržitelné formě
• Vedoucím partnerem projektu je město Furth im Wald (DE)
• Dalšími partnery projektu jsou Svazek českých měst a obcí v českobavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ (zkráceně „Svazek
Domažlicko“) (CZ), město Domažlice (CZ), město Waldmünchen (DE),
správa přírodního parku Horní Bavorský les (Naturpark Oberer Bayerischer
Wald) (DE) a turistické sdružení Tourismusgemeinschaft Waldmünchner
Urlaubsland e.V.
• Doba realizace projektu – 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
• Celkový rozpočet projektu činí 197 tis. Euro (z toho 74 tis. pro české
partnery)
• Dotační sazba – 85% z EU + 5% ze státního rozpočtu
• Spoluúčast partnerů z vlastních zdrojů činí 10% (za Svazek Domažlicko se
kromě města Domažlice podílejí na projektu realizačně i finančně tyto
obce: Městys Klenčí pod Čerchovem, Díly, Postřekov, Česká Kubice,
Chodov, Trhanov, Pec, Újezd)

Oblast Gibacht/Čerchov je zalesněný, neosídlený hraniční hřeben mezi českým
vrcholem Čerchov (1042m) a Gibachtem (938m). Z ekologického hlediska se
jedná o velmi cennou, a tudíž chráněnou oblast. V současné době se hraniční
hřeben využívá pro nejrůznější formy odpočinku v přírodě a má stěžejní význam
pro regionální cestovní ruch.
Hlavní cíl podpořeného přeshraničního projektu:
• Zvýšení kvality nabídek celoročních aktivit v přírodě a udržitelný přeshraniční
rozvoj oblasti z ekologického, ekonomického a organizačního hlediska
Konkrétní aktivity v projektu:
• Úprava cest v kritických místech za účelem zvýšení kvality a směrování turistů
– na základě průzkumu terénu a zaměření německým lyžařským svazem
(DSV), výsledkem budou oddělené trasy/okruhy různých obtížností pro
běžecké lyžování, sněžnice, zimní turistiku a nordic walking
• Následná certifikace, proznačení a digitalizace vytvořených tras – zvýšení a
trvalé zajištění standardu na tratích
• Zpracování územní rozvojové studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a
Sádek
• Přeshraniční propagace oblasti (na české straně především prostřednictvím
regionálních turistických informačních center a Domu přírody v Klenčí pod
Čerchovem)
• Pořádání vzdělávacích školení k celoročnímu provozu oblasti – regionu
„aktivně v přírodě“ – pro spádové obce a sdružení

Kontaktní osoby pro projekt:
Zuzana Langpaulová –manažer projektu
(zuzana.langpaulova@tiscali.cz, 606 929 065)

**************** AKTUÁLNĚ O PROJEKTU – k 31. 8. 2019 **************
Před zimní sezónou 2018/2019 byla dokončena výměna starého značení na
přeshraničních běžkařských trasách za nové – certifikované (rozšířené o trasy pro
sněžnice, zimní turistiku a nordic walking). Na nástupních místech jsou
dvojjazyčné přehledové tabule s mapou. Na české straně zůstávají nástupními
místy Capartice (parkoviště) a Capartické louky. Na německé straně bylo
rozšířeno parkoviště na Althütte a na Gibachtu. U parkoviště na Althütte navíc
byla vybudována doplňková infrastruktura – budova jako zázemí pro techniku a
sportovce (volně přístupné, využívání zdarma – převlékárna, WC) s expozicí o
přírodním parku Horní Bavorský les (dvojjazyčně).
Do regionálních turistických informačních center byly před zahájením zimní
sezóny 2018/2019 distribuovány nové informační materiály obsahující mapy a
profily všech certifikovaných/nově proznačených tras. Trasy certifikoval
Německý lyžařský svaz (DSV), čímž mají návštěvníci oblasti Althütte-GibachtČerchov zaručenou kvalitu připravovaných tratí. Součástí certifikace je i
povinnost podávat pravidelné sněhové zpravodajství, resp. údaj o úpravě tras
prostřednictvím portálu DSV www.loipenportal.de, který byl pro náš region
spuštěn zahájením zimní sezóny a první úpravou tras. Vzhledem k tomu, že náš
region je úplně první certifikovanou přeshraniční oblastí, byl pilotně pro naše
potřeby tento webový portál přeložen do češtiny pro české uživatele.
Byla vytvořena zastřešující webová prezentace regionu aktivně v přírodě formou
společných česko-německých webových stránek s vlastními doménami:
www.aktivregion-bayerischerwald.de
www.ceskylesaktivne.com
Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti vybudované infrastruktury bylo založeno
přeshraniční Sdružení na podporu regionu aktivně v přírodě Althütte-GibachtČerchov. Členy tohoto sdružení mohou být jak právnické osoby (subjekty
zajišťující úpravu tras) tak fyzické osoby, které formou členských příspěvků
budou přispívat na pořádaní sportovních a volnočasových akcí pro veřejnost, na
zlepšení kvality poskytovaných služeb v rámci regionu aktivně v přírodě apod.
Byla dokončena Územní studie – Rozvojová studie pro vrchol Čerchova,
Malinovou horu a Sádek. Studie odráží potřeby a zájmy obcí a dotčených
subjektů (majitelů pozemků, správy CHKO, zájmových sdružení) a zohlednila
požadavky/připomínky dotčených orgánů. Tento dokument byl po finálním
dokončení (10/2019) zapsán do Evidence územně plánovací činnosti.

Jako propagační opatření k projektu byla vytvořena německá a česká verze
informační brožury (se zaměření na možnosti sportovního vyžití v našem
regionu) a natočen propagační film – opět v německém a českém znění.
Projekt výrazně přispěl k lepší koordinaci budoucí realizace navržených záměrů.
Jednoznačně také přispěl k prohloubení nejen přeshraniční spolupráce, ale i
spolupráce mezi českými zapojenými subjekty. Podařilo se dosáhnout i mnoha
synergických efektů (např. propagaci bude na české straně dále zajišťovat mimo
jiné destinační společnost Český les). Podařilo se navíc upravit do budoucna
podobu provozu a údržby sítě nově proznačených tras (dosud probíhalo z větší
části jako dobrovolná aktivita zájmových sdružení), což přispěje k udržitelnosti
celého projektu.

