
Z Á P I S 
 

z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ 
 

Místo: OÚ Modrava, kancelář starosty   
 
Datum a čas: 22. 2. 2022, 9:00 – 10:00 hod. 
 
Přítomni: Bejvl, Veselý, Mottl, Schubert, Hrazánková, Křovina, Rada, Hasenöhrl, 

Hamáková, Tachovský 
 
Program: Zahájení 
   Plán činnosti na další období  

Různé 
Závěr  

 
 
Plán činnosti na další období 
 

 Posilování vazby na subjekty v Bavorském lese, zejména ILE a FNBW, 
kteří jsou hlavními strategickými partnery Šumavy. 

 Využití možnosti čerpání finančních prostředků z Programu přeshraniční 
spolupráce ČR – Bavorsko 2021 – 2027. 

 Podpora projektů členských obcí MŠZ a koordinace jejich spolupráce 
s bavorskými subjekty. 

 Pokračování v činnosti (CzekTurismem necertifikované) turistické 
destinace Šumava-Bavorský les.  

 

Projekt „Po stopách šumavských řemesel“ 

Projekt navazuje na bavorský projekt Glasstrasse. Na české straně rozšířen i na 
ostatní řemesla a činnosti obyvatel Šumavy. Bude vytvořena tzv. Cesta šumavských 
řemesel. Cesta navazuje na Glasstrase v Alžbětíně dále vede napříč Šumavou na 
Strážný. Cesta bude popsána a označena tabulkami. Pro popis bude využito dat z již 
realizovaných projektů Putování bez hranic srdcem Evropy a Dřevařství na Šumavě a 
v Bavorském lese. Cesta šumavských řemesel bude určená pro všechny druhy 
dopravy. Jednotlivá východiska budou vesměs stávající parkoviště a centra obcí. Na 
tuto cestu a její popis lze navázat aktivity jednotlivých obcí souvisejících s tématem. 
Dále se počítá s využitím bavorské turistické karty GUTi. 

Projekt „Infocentra Šumavy a Bavorského lesa“ 

Projekt řeší sesíťování a jednotný image infocenter na Šumavě a v Bavorském lese.  

Projekt „Cyklostezky“ 

Je již připravována bavorská část projektu. Na již existujících a propojených 
cyklostezkách budou zřízeny cyklostezky pro elektrokola. Cílem je propojení Dunajské 
cyklostezky přes Bavorský les do Čech.  



Vzniká koncept, který kromě trasy řeší i související otázky, jako je dobíjecí 
infrastruktura, půjčovny a opravny kol, dopravní možnosti veřejnou dopravou včetně 
zpátečních cest, značení v terénu a navigace apod.. 

Na české straně lze propojit v Železné Rudě a na Bučině pokračování cyklostezek pro 
elektrokola na české území.  

Celkově k projektům: 

Dotační sazba činí 80% nákladů z Programu přeshraniční spolupráce + 5% 
z prostředků MMR. 

Zapojení obcí do projektu nebude plošné, ale selektivní dle aktivit projektu a rozhodnutí 
jednotlivých obcí MŠZ. 

Pokud se MŠZ zapojí do projektů jako partner, je nutno vyřešit způsob financování. 

Koordinátor rozešle starostům popis jednotlivých projektů. 

 

Příprava VH 

 Změna Stanov 

Různé 

 Koordinátor na příští KR předloží seznam organizací s možným zapojením obcí 
působících na území MŠZ.  
 

 Schválení činnosti pečovatele  

Koordinační schvaluje činnost Ing. Jaroslava Tachovského, jako pečovatele MŠZ 
za rok 2021. Koordinační rada schvaluje předložený Předávací protokol o práci 
pečovatele a pověřuje Ing. Schuberta jeho podpisem jménem MŠZ. Odměna 
pečovatele bude vyplacena dle mandátní smlouvy ze dne 4. 12. 2018 

Pro: 10    Zdržel se: 0    Proti: 0 

Závěr 

 
Zapsal: Ing. Tachovský 
 
 
 

Ing. Antonín Schubert                                                              Ing. Jaroslav Tachovský 


