
  

 
 
 
 
 

  
  
  

  
 
 
 
 



  

 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, 
jejímž zakladatelem je Regionální sdružení Šumava, zájmové sdružení právnických 
osob. Hlavní činnosti RRA Šumava jsou aktivity vedoucí k regionálnímu rozvoji 
regionu Šumava, vyhledávání, posuzování a zpracování projektů, finanční služby a 
poradenství, koordinace zpracování rozvojových studií regionu, tvorba databanky, 
koordinace a rozvoj cestovního ruchu v regionu Šumava, propagace regionu, činnost 
v oblasti osvěty, výchovy a vzdělávání. 
 
Nabízíme: 
• Vyhledávání grantů a poradenství v oblasti dotačních programů EU, ČR   
• Zpracování a management projektů  
• Poradenství a servis pro podnikatele, zpracování podnikatelských záměrů   
• Zpracování rozvojových studií obcí a studií proveditelnosti  
• Spolupráce při tvorbě a tvorba strategických rozvojových koncepcí a akčních 

plánů 
• Destinační management, rozvoj nabídek v cestovním ruchu, regionální a 

místní marketing, průzkum trhu, tvorba informačních databází 
• Environmentální vzdělávání a osvěta 
• Organizace seminářů, přednášek a vzdělávacích kurzů  
 
Cílové skupiny: 
• Města a obce  
• Sdružení a neziskové organizace  
• Podnikatelé  
 
 
Hlavní kancelář Stachy 
384 73 Stachy 422 
tel.: +420 380 120 261 
fax: +420 380 120 272 
mobil: +420 731 768 125 
e-mail: info@rras.cz
 
 
Pobočky : 
  
Sušice 
tel./fax : +420 376 523 655 
Mobil: +420 731 764 022 
e-mail: mantl@rras.cz
 
Chvalšiny 
tel.: +420 380 739 064 
e-mail: ondrichova@rras.cz
 
Domažlice 
tel.: +420 379 720 278 
e-mail: fedorov@rras.cz
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Zaměstnanci RRA Šumava, o.p.s. v roce 2007 
 
Hlavní kancelář Stachy: 
Ředitel      1 
Zástupce ředitele    1 
Projektoví manažeři    7  
 
Pobočky Sušice, Domažlice, Chvalšiny 
Projektoví manažeři    5 
 
Agenturní zaměstnávání 
Administrativní pracovníci   38 
 
 
 
Složení Správní a Dozorčí rady RRA Šumava, o.p.s. v roce 2007 
 
Správní rada 
Předseda: pan Zahrádka 
Členové: pánové Vlček, Hasenöhrl, Kantořík, Pubal, Procházka ml., Prosr, 

Roučka, Löffelmann, Juriga, Kutil, Štětina, Klabouch, Voráček 
 
 
Dozorčí rada 
Předseda: pan Macka 
Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Stráský, Jukl, Bouška 
 
Správní a Dozorčí rada se na svém jednání v roce 2007 sešla dne 23.7.2007 v sídle 
RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Na programu jednání bylo projednání Zprávy o 
činnosti za rok 2006, vyúčtování rozpočtu za rok 2006, vč. zprávy auditora, aktuální 
stav čerpání úvěrů, aktivity pro rok 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 



  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Správcem tohoto programu je Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy a 
Administrátorem Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.  

Vyhlášením 1. výzvy (05/2005) bylo žadatelům umožněno v rámci tohoto 
programu získávat podporu na projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným 
přeshraničním dopadem a s tématickým zaměřením na kulturní výměny (školství, 
sport, zájmová sdružení, slavnosti, festivaly), lidské zdroje, místní demokracie, 
plánovací a rozvojové studie, životní prostředí, hospodářský rozvoj, komunikace a 
cestovní ruch.  

Výše podpory se pohybovala od 1 000€ až do 10 000€ (max. 75% z celkových 
nákladů). Tyto podmínky byly dále upravovány Prioritami pro jednotlivé výzvy. 

Celková alokace programu pro období 2005 – 2007 činila 17 mil Kč.  
V 1. až 5. kole výzvy byla rozdělena mezi schválených 263 projektů. Výše finančních 
prostředků pro 6. výzvu byla stanovena z nevyužitých finančních prostředků 
z projektů 1. až 5. výzvy (dochází k úsporám během realizace projektů nebo 
k odstoupení od smluv). V této výzvě byly přijaty záložní projekty, na které jsou 
přidělovány prostředky v závislosti na úsporách realizovaných projektů. 
 Z alokace pro region Šumava (17 mil. Kč) bylo žadatelům, na základě 
vyúčtování projektů, doposud vyplaceno cca 15 mil. Kč (209 ukončených projektů). 
Zbylé projekty budou vyúčtovány a alokace vyčerpána do konce září 2008. 

 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 

 
 

 
 

    

 
Globálním cílem GS bylo zvýšit ekonomickou výkonnost cestovního ruchu 

využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílit zvýšení 
konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na meziregionální úrovni, při 
respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí. A 
dále ukázat na pilotních projektech, že podmínky rozvoje cestovního ruchu svázané 
zvýšenou ochranou přírody (BR), nemusí být zásadně omezující. 
  Dalšími cíli bylo minimalizovat negativní dopady turismu na společnost a 
životní prostředí a zachovávat kvalitu přírodního prostředí a složek životního 
prostředí, jež jsou v oblasti cestovního ruchu využívány a mohou být rozvojem 
cestovního ruchu ovlivněny. 

RRA Šumava jako Administrátor GS navrhla metodiku implementace GS 
Podpora udržitelného turismu v biosférické rezervaci Šumava. Dále Administrátor 
připravil prováděcí směrnici, která obsahovala: program grantového schématu, 
historické výchozí podmínky, cíle a opatření schématu, priority grantového schématu, 
územní vymezení grantového schématu, způsob financování grantu, pravidla  
k předkládání návrhů projektů, kritéria oprávněnosti, oprávněnost žadatelů atd. 
Celková alokace: 25 000,- $ tj. cca 525 000,- Kč. 
 
Úspěšní žadatelé: 
Ing. Pavel Štěpánek – Vybavení společenské místnosti pro volnočasové aktivity 
Obec Zdíkov – Balíček doprovodných programů 
Marcela Ratajová – Rozšíření nabídky služeb CR 
Město Strážov – Strážovské krajkářství – tradice a dnešek 
Nakladatelství Dr. Rebstöck – Relaxační trasa Hauswaldská kaple 
Městys Dešenice – Instalace turistických odpočívadel a jejich vybavení 
Město Železná Ruda – Stálá expozice výstavy – Čechy ve starém kráteru 
Pavel Ptáček – Rozšíření turistické nabídky na Zadově 
Město Nýrsko – Nýrsko – vycházkové okruhy 
Karel Tittl – Šumavské pohádkové bytosti 
František Strnad – Železnorudské pivo 
Regionální sdružení Šumava – Expozice sklářství a regionálních produktů 
 

Jednou z hlavních charakteristik udržitelného cestovního ruchu je zajistit 
správné podmínky k tomu, aby se cestovní ruch mohl i nadále rozvíjet s minimálními 
negativními dopady na společnost a životní prostředí. Proto bylo toto GS velice 
vítané a přínosné. 



  

Většina dostupných dotačních programů operuje s částkami o řády vyššími a 
nebo jsou dostupné pouze pro neziskový sektor či je velice složitý systém žádání a 
následná administrace získaného grantu/podpory, což většinu podnikatelů, vzhledem 
k výši získané podpory (cca 30%), odradí od podání žádosti. 

Z malého počtu přijatých žádostí by se dalo dedukovat, že o čerpání financí z 
GS nebyl v regionu tak velký zájem, ale když přihlédneme ke skutečnosti, že se 
jednalo o pilotní projekt, novinku a příjem žádostí proběhl v letním období (nejsilnější 
sezóna, všichni zainteresovaní v CR mají nedostatek času) a i přesto se podařilo 
rozdělit celou alokovanou částku na velice kvalitní projekty, které byly úspěšně 
zrealizovány, dá se naopak GS považovat za velice úspěšné. Cenné jsou i získané 
zkušenosti subjektů a osob, které byly do této akce zapojeny, mnohdy bylo navázáno 
partnerství a další spolupráce. Již teď se rýsuje v několika případech vytvoření 
společných produktů a angažování se při rozvoji udržitelného cestovního ruchu 
v biosférické rezervaci Šumava. 

Je velice důležité pokusit se navázat na tento projekt i v dalších letech, hledat 
možnosti financování malých kvalitních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu, na návštěvníka regionu a následně na ekonomiku a 
místní obyvatele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Partnerství a vzájemná spolupráce při realizaci projektu 

 

v opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu 
 
 
 
 
 
 

Všeobecným cílem projektu bylo vytvoření regionálního partnerství, které 
umožní efektivně využívat stávající i budoucí zdroje, a které povede ke zvýšení 
administrativní a absorpční kapacity Jihočeského kraje. Specifickým cílem projektu je 
zahájení, nastavení a udržení spolupráce všech partnerů v Jihočeském kraji za 
účelem realizace udržitelných vizí a plánů především formou strategického plánu 
rozvoje kraje pro příští plánovací období, jeho příprava, plánování, zpracování, 
facilitace, realizace a udržení včetně doprovodných opatření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. vyčlenila pro tento projekt čtyři 

pracovníky jako Euromanažery. Euromanažery se rozumí specializovaní pracovníci, 
kteří se podílejí na realizaci projektu a jsou z něho financováni. Oprávnění působit 
jako euromanažer v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity 
Jihočeského kraje vzniklo zaměstnancům RRA Šumava po úspěšném složení testů a 
na základě certifikátu. Byli rozděleni do dvou kategorií: manažeři specialisté a 
manažeři území. Euromanažeři spolu navzájem úzce spolupracovali. Euromanažeři 
byli podřízeni Projektovému týmu a v průběhu realizace aktivit kontrolováni a 
metodicky vedeni vedoucím Projektového týmu. Hlavní náplní činnosti euromanažerů 
je působení především jako školitelé a poskytování poradenské činnosti. 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

V září 2007 se otevřel, jako první ze všech operačních programů, Operační 
program Životní prostředí. Byla vyhlášena první výzva  a jejím cílem byla ochrana a 
zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného 
rozvoje. V této výzvě bylo možné podpořit projekty týkající se vodohospodářské 
infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelné využívání 
zdrojů energie, odpadového hospodářství a rozvoje infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání a osvětu. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblasti, které 
trápí většinu obcí, byl zájem o dotační prostředky značný. Do první výzvy zpracovala 
RRA Šumava 5 projektů v celkovém objemu financí přesahující 55 mil Kč a týkaly se 
především zlepšování vodohospodářské infrastruktury (ČOV, kanalizace) a úspor 
v hospodaření s energiemi (zateplování plášťů a výměny oken u objektů základních 
škol). Všechny tyto projekty byly schváleny ke spolufinancování a nyní se již rozbíhá 
jejich vlastní realizace.  

Projekty, jež nebylo možné podat do první výzvy (nepřipravenost k realizaci, 
nevhodnost záměru), budou odevzdány do následujících výzev.  
 
 
 

 
  

V listopadu 2007 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  vyhlásil v pořadí 
již druhou výzvu z Programu rozvoje venkova. Bylo možné předkládat projekty řešící 
modernizaci zemědělských podniků, investice do lesů (pořízení lesní techniky, 
opravy a budování lesních cest), podporu zakládání podniků nezemědělské povahy, 
obnovu a rozvoj vesnic, jejich vybavení a služeb.  

RRA Šumava zpracovala celkem 9 projektů se zaměřením na 
vodohospodářskou infrastrukturu (1x), nákup lesní techniky – traktory, štěpkovače, 
vyvážecí soupravy (3x), opravu lesní cesty (1x), obnovu a rozvoj vesnic (3x) a nákup 
strojů pro rozvoj truhlářské dílny (1x).  

Ke spolufinancování bylo nakonec SZIF vybráno 5 projektů (z 9 zpracovaných 
RRAŠ), neboť jak bylo uvedeno na stránkách fondu, počet všech žádostí z celé ČR, 
resp. jejich finanční požadavky, přesahovaly vyčleněné prostředky pro druhou výzvu 
přibližně 6x. Neúspěšné žádosti budou aktualizovány a odevzdány do dalších výzev.  

 
 
 
 
 



  

 

 
V závěru roku bylo vyhlášeno 2. kolo příjmu žádostí do Regionálního 

operačního programu Jihozápad. Bylo možné žádat do třech oblastí, tj. Dostupnost 
center (modernizace regionální silniční sítě, budování infrastruktury pro veřejnou 
dopravu, modernizace místních komunikací), Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
(revitalizace měst a obcí, investice do základního, středního školství, zdravotnických 
zařízení...) a Rozvoj cestovního ruchu (budování infrastruktury pro cestovní ruch, 
rozvoj služeb cestovního ruchu – reklama atd.). 

Dle předběžného oslovení potenciálních žadatelů (starostové obcí, 
podnikatelé) se předpokládá zpracování minimálně 10 žádostí. 

 
Během roku 2007 byly průběžně (dle aktuálních výzev) zpracovávány 

žádosti o granty menšího rozsahu, poskytovatelem financí byl Jihočeský kraj, 
Norské fondy, apod. 

 
 
 

 
 

RRA Šumava spolupracovala při zajištění dat v socioekonomické oblasti 
dokumentu Analýza 15 let vývoje NP Šumava (UK Praha, doc. Perlin). Formou 
řízených rozhovorů byli osloveni starostové obcí a podnikatelé v NP a CHKO 
Šumava. Získaná data prezentují aktuální pohled představitelů šumavských obcí na 
oblast turismu a úrovně komunikace v regionu. 

 
Během roku 2007 byly průběžně zpracovávány další strategické 

dokumenty (např. rozvojové studie, studie proveditelnosti, atd.). 
 

 
 

 
RRA Šumava se podílela formou zajištění terénního doprovodu na pořádání 

výroční konference mezinárodní organizace Europarc Federation, konané v září 
v Českém Krumlově.  
 

 
 



  

 

 
 

Projekt podporovaný UNESCO UNEP/GEF za finanční 
spoluúčasti Ministerstva životního prostředí ČR, jehož 
nositeli v území Biosférické rezervace Šumava jsou 
v letech 2005 – 2008 Ústav systémové biologie a ekologie 
AV ČR v Českých Budějovicích a Správa NP a CHKO 
Šumava. Hlavním cílem projektu je vytvoření většího 
prostoru pro šetrné formy turismu jako potenciálu pro 
udržitelný rozvoj území. 

 
Projekt tvoří deset aktivit: 

• Návrh systému reálného fungování BR Šumava 
• Potenciál BR pro využití nových netradičních 

turistických aktivit 
• Návrh strategie udržitelného turismu v BR 
• Návrh česko-bavorské sítě přeshraničních 

stezek 
• Vytvoření systému konkrétní podpory projektů 

šetrného turismu (grantové schéma) 
• Vytvoření regionálního certifikačního systému služeb v turismu 
• Program obnovy kulturního potenciálu BR 
• Realizace systému vzdělávání v oblasti šetrného turismu 
• Realizace systému průvodců z místních obyvatel 
• Zajištění přeshraniční spolupráce BR zúčastněných v projektu 

 
Řada aktivit projektu je kompatibilních s aktivitami zajišťovanými nezávisle RRA 

Šumava (certifikace služeb, podpora turismu). Ve snaze o soulad aktivit projektu 
GEF s aktivitami RRA byla na základě dohody nositelů projektu s RRA Šumava od 
února 2007 posílena realizace projektu převzetím části aktivit agenturou (grantové 
schéma, certifikace služeb, organizace vzdělávacích kurzů, návrh strategie 
udržitelného turismu, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje turismu). 
 

Pro cílovou skupinu podnikatelů v turismu byly ve druhé polovině roku připraveny 
čtyři kurzy s tématikou obecné teorie šetrného turismu, venkovské turistiky a 
agroturistiky, využití potenciálu zařízení turismu a šetrného nakládání s energií. 
Semináře byly doplněny exkurzí po dobrých příkladech v jižní části BR Šumava. 
 

RRA Šumava zajistila zpracování dokumentu Cestovní ruch na Šumavě, 
rozvojový koncept udržitelného cestovního ruchu, na němž se významně autorsky 
spolupodílela (kulaté stoly, expertní analýzy, zajištění SWOT analýzy…). 
  

V rámci aktivity přeshraniční spolupráce byla připravena studie o spolupráci 
s bavorskou stranou v oblasti ochrany biodiverzity a souvisejících aktivit (dokončení 
duben 2008). 

RRA se aktivně účastnila na prezentaci místních výrobců na festivalu 
v partnerské BR – Aggteleku (VII/2007, Maďarsko). 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Od března 2006 realizuje na 

Šumavě Regionální rozvojová 
agentura Šumava, o. p. s. a její 
partneři projekt zaměřený na 
environmentální vzdělávání a osvětu 
„Síť environmentálních informačních a 
poradenských center v regionu 
Šumava“.  
Hlavním cílem tohoto projektu je poradenství v oblasti EVVO a samotné 
environmentální vzdělávání podporující adaptibilitu a zvyšování kvalifikace pracovní 
síly v regionu.  

Vybudováním nových kapacit informačních a poradenských center 
zaměřených na problematiku životního prostředí a ekologického zemědělství je 
zajištěn širší přístup veřejnosti ke strukturovaným  informacím o stavu a ochraně 
životního prostředí (včetně preventivních postupů nových technologií a ekologicky 
šetrných výrobků).  

Díky úspěšné realizaci vznikla ucelená síť center environmentálního 
vzdělávání v regionu Šumava pro všechny skupiny obyvatelstva a návštěvníky tohoto 
regionu. 

Realizovalo se mnoho akcí, kurzů, seminářů, školení, exkurzí, vydaly se též 
propagační materiály zaměřené na vzdělávání v oblasti životního prostředí, ekologie, 
ekologického zemědělství a zdravého životního stylu. 

V rámci projektu jsou otevřena 4 informační a poradenská centra, zde jsou 
zájemcům z řad veřejnosti poskytovány základní informace o environmentální 
problematice, zejména pak ekologickém způsobu hospodaření a produkci biopotravin 
včetně  pomoci při zúřadování povinné administrativy.  

Individuální poradenství a řešení konkrétní problematiky přímo na farmách 
poskytuje terénní poradce. V rámci projektu jsou vytvořeny internetové stránky 
s EVVO tematikou, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o konaných či již 
proběhlých akcích (http://env.isumava.cz). 
 
Konkrétní aktivity 
4 poradenská a informační centra, 4 nově zřízená pracovní místa  
154 výukových a vzdělávacích akcí, 19 exkurzí 
9 pracovních a vzdělávacích kurzů 
5 expozic s tematikou EVVO 
2 000 ks sborníků, 65 000 ks tiskových materiálů s tematikou EVVO 
 

http://env.isumava.cz/


  

 
 
 
Partneři projektu: 
Jihočeský kraj, Správa NP a CHKO Šumava, RC PRO-BIO Šumava, Úhlava, o. p. s., 
Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy, Spolek pro rozvoj oblasti Dunaj-
Vltava „Zelené srdce Evropy“, Národní institut dětí a mládeže MŠMT – Centrum 
ekologické výchovy Dřípatka Prachatice, VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga 
Písek, Regionální sdružení Šumava. 
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Již třetím rokem probíhá na Šumavě značení regionálních výrobků,  
do konce roku udělila RRAŠ certifikát 25 výrobcům s více než 70-ti druhy 
výrobků. RRAŠ zajišťuje aktivity, které vedou k úspěšnému rozvoji a 
propagaci projektu a značky. Podrobnosti na www.domaci-vyrobky.cz 

Během roku 2007 začala příprava certifikace služeb v cestovním 
ruchu. Pilotně byly vybrány ubytovací a stravovací služby. Byla vytvořena 
pracovní skupina a proběhlo několik workshopů, výstupem jednání byl 
systém kontroly a udělování certifikátu, kritéria a zásady certifikace a 
certifikační komise. Vše bylo kompletně připraveno tak, aby mohla být 
certofokace služeb spuštěna na začátku roku 2008. Podrobnosti na 
www.regionalni-znacky.cz 
 
Aktivity: 
Vydávání propagačních materiálů: 

Noviny Doma na Šumavě, léto 07 (náklad 40 000 ks) 
Noviny Doma na Šumavě, zima 07/08 (náklad 16 000 ks) 
Katalog výrobců (náklad 10 000 ks) 
Katalogové lístky, 16 lístků (náklad 2 000ks) 
Desky na katalogové lístky (náklad 2 000 ks) 
Bannery na informační centra (50 ks) 
Bannery na města a obce (50ks) 

Propagace na veletrzích CR 
Komunikace s médii 
Propagace na internetu 
Administrace systému a certifikovaných výrobců 
Komunikace s výrobci 
Zajištění jednání certifikační komise 
Oslovování prodejních míst 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s  Regionálním environmentálním centrem 
ČR - hlavním koordinátorem značení v ČR. 
Financování aktivit: Evropská unie, Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, 
projekt GEF, Interreg III A, MŽP,Jihočeský kraj. 

 
 



  

 

 
 

 
 
 
 
      V roce 2007 získala RRAŠ grant z Jihočeského kraje na koordinaci Roku oslav 
významného spisovatele Karla Klostermanna, jehož 160. výročí narození a 85. výročí 
úmrtí si připomeneme v příštím roce. Agentura Šumava zahájila přípravu, realizaci a 
koordinaci tohoto projektu, oslovila mnoho význačných institucí a organizací 
působících na území Šumavy a požádala je o spolupráci. Mezi nejvýznamnější patří 
Sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a jeho bavorská sekce, 
Prachatické muzeum, Muzeum Šumavy Sušice a Kašperské Hory, Nakladatelství 
Praam, Městská knihovna Prachatice, Euroregion Šumava -  Bayerischer Wald – 
Mühlviertel, NP a CHKOŠ, atd.  Oslovené organizace se více či méně zapojily do 
realizace jednotlivých aktivit v rámci tohoto projektu a připravují buď samostatně, 
nebo ve spolupráci s RRAŠ řadu výstav, přednášek a besed, turistické pochody, 
vycházky s průvodcem, slavnosti, vydání tématických publikací, ale také soutěže a 
osvětový vzdělávací program pro základní a střední školy.  
     Sjednocujícím prvkem celého projektu je nově vytvořená webová stránka 
www.klostermann.cz, která přibližuje život i dílo KK, aktuálně informuje o všech 
připravovaných i již proběhlých akcích a průběžně jsou zde doplňovány další 
zajímavé informace tématicky se vztahující k osobnosti KK. 
      Oficiálně byl Rok oslav spisovatele KK zahájen „Setkáním starostů 3 zemí“ dne 
25. října 2007, kdy se na Modravě sešli starostové členských měst a obcí 
Euroregionu Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel. Tématickou exkurzi připravila 
Regionální rozvojová agentura Šumava ve spolupráci s Euroregionem Šumava - 
jihozápadní Čechy. Starostové se vydali  po stopách Karla Klostermanna na 
Modravu, Březník a Srní, prohlédli si nové návštěvnické centrum dřevařství, 
připomenuli si dílo velkého spisovatele a debatovali o spolupráci v příštím roce 
v rámci právě Roku oslav Karla Klostermanna.  
        
 



  

 
 
 
Cílem projektu není pouze přiblížit dílo a život Karla Klostermanna dalším 

generacím čtenářů a návštěvníků Šumavy, je to rovněž  příležitost, jak vhodnou 
formou a na patřičné úrovni představit život šumavských  obyvatel, jejich zvyky, práci 
a lidové umění, které se odráželo v těžkých a  drsných podmínkách Šumavy, v nichž 
žili společně Češi, Němci i Židé. Ukazuje se také, že koordinovaná spolupráce 
mnoha subjektů přivádí na svět zajímavý  tématický projekt, který bude jistě i velikým 
turistickým magnetem pro celý  region.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 
 

Strategie efektivního regionálního managementu CR 
  

Cestovní ruch je dynamicky se rozvíjející aktivitou, která se od devadesátých 
let rozhodujícím způsobem podílí na ekonomickém rozvoji Šumavy. Ukazuje se, že i 
do budoucna má celé území velký turistický potenciál. Snaha o jeho dlouhodobě 
efektivní využití vedla i k aktualizaci „Rozvojového konceptu cestovního ruchu na 
Šumavě“, jenž na základě analýzy současného stavu předkládá plán aktivit, 
směřujících k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu na Šumavě.  

Aktualizovaný koncept programově navazuje na dokument „Cestovní ruch na 
Šumavě – Rozvojový koncept cestovního ruchu a akční program“ z roku 1995, jenž 
byl následně aktualizován v roce 2001. Ve srovnání s oběma předchozími 
dokumenty však věnuje větší pozornost otázkám kvality cestovního ruchu a otázkám 
jeho vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody. 

Rozvojový koncept představuje především „širokou nabídku příležitostí“. V 
jeho akčním plánu jsou jmenovány subjekty, které je mohou bezprostředně využít. 
Rozvojový koncept je nicméně určen i pro další subjekty, které se rozhodnou zapojit 
do aktivit v něm definovaných.  

 
Zároveň s aktualizací konceptu vyvstala i potřeba vytvořit strategii efektivního 

regionálního managementu CR, realizujícího tzv. destinační management s 
působností pro celou Šumavu. Cílem bylo vytvořit strategii, která by specifikovala a 
dále formulovala dosažitelné cíle, konkretizovala aktivity a marketingový plán na 
střednědobé období. Koncepční postup organizace cestovního ruchu přispěje ke 
zlepšení vnitroregionální koordinace a tím i k vyšší efektivnosti řízení CR, bude mít 
kladný dopad na rozvoj cestovního ruchu, zejména propagaci a zviditelnění regionu, 
zlepšení informovanosti a povědomí o regionu a také provázanost činností 
jednotlivých organizací působících v CR na Šumavě.  

 
 

 
Aktualizace Rozvojového konceptu vznikla za 

finanční podpory Jihočeského kraje v rámci projekt 
„Produkty a služby v cestovním ruchu“, Správy NP a 
CHKO Šumava a dále pak Programu OSN pro životní 
prostředí (UNEP/GEF) v rámci projektu „Šetrný 
turismus – šance pro Biosférickou rezervaci Šumava“. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 

 
Cíle projektu „Bílá stopa na 
Šumavě“: 
- monitoring a koordinace systému 

údržby 
- ochrana krajiny 
- jednotná propagace 
- získávání finančních prostředků na 

zimní a předsezónní údržbu a 
ostatní aktivity (např. pořízení rolb, 
přístrojů GPS, značení tras, 
propagace). 

 
Koordinaci tohoto projektu zajišťuje Regionální rozvojová agentura Šumava 
o.p.s., v úzké spolupráci s Regionálním sdružením Šumava, Správou NP a 
CHKO Šumava, Jihočeským a Plzeňským krajem a v neposlední řadě 
s dotčenými obcemi a městy. 
 

• Mapky lyžařských stop jsou vydávány každoročně. Tyto mapky jsou pouze 
orientační, obsahují aktualizované mapové podklady a užitečné kontakty na subjekty 
v daném území. Jsou k dispozici bezplatně na informačních centrech v regionu. Dále 
jsou ke stažení na webových stránkách Bílá stopa.  
 

• Webové stránky www.bilastopa.cz  obsahují aktuální informace nejen pro běžkaře. 
Nejzajímavější je ale mapa, kam jsou on-line načítána aktuální data z GPS přístrojů, 
nainstalovaných v rolbách. V této mapě můžete lehce zjistit, kde se momentálně 
rolby s GPS pohybují, nebo kdy a v které oblasti proběhla údržba naposledy. 
 

• Informační SMS zprávy obsahují údaje získané z GPS přístrojů, tzn. kdy byla trasa 
naposledy upravena. Tvar SMS a kódy oblastí jsou uvedeny v tištěných mapkách i 
na webu „bílá stopa“. Poskytovatelem služby je společnost T-mobile.  
 

• Prodej samolepek a odznaků - prodejní cena sezónní samolepky je 30 Kč a 
odznaku 100 Kč. Každý, kdo si koupí samolepku nebo odznak, tím přispěje na 
úpravu lyžařských tras. Samolepky a odznaky lze zakoupit v informačních centrech. 
 
Financování realizace projektu „Bílá stopa na Šumavě“              
je vícezdrojové. Finanční prostředky jsou získávány z dotací 
EU a dále pak od obcí a měst regionu Šumava, 
Jihočeského a Plzeňského kraje, Správy NP a CHKO 
Šumava, podnikatelů i lyžařů samotných. 

 
 
 

http://www.bilastopa.cz/


  

 
 

 

 

 Aktualizace „Rozvojového konceptu CR na Šumavě a akčního plánu“ a vytvoření 
„Strategie pro efektivní regionální destinační management turistické oblasti 
Šumava“. V rámci aktualizace proběhlo 54 řízených rozhovorů a 4 workshopy. 
 

 Certifikace výrobků a služeb v cestovním ruchu „Šumava – originální produkt®“. 
V rámci propagace systému byl vydán Katalog výrobců, Katalogové lístky,  
Noviny Doma na Šumavě (letní a zimní číslo), informační leták o značení služeb, 
100 reklamních bannerů, které byly umístěny do infocenter, městských a 
obecních úřadů v regionu. 
 

 Navázání partnerství a příprava přeshraničního projektu „Turistický destinační 
management Bavorský les – Šumava“  ve spolupráci s Volkhochschule für den 
Laudkreis Regen z Regenu (p. Herbert Unnasch). 
 

 Spolupráce a komunikace s organizacemi působícími v oblasti CR; (MMR, Kraje, 
IC, města, obce, mikroregiony, sdružení, kluby, spolky, NNO, o.p.s.,  
podnikatelské subjekty, …); zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu na 
Šumavě, předávání informací, společné aktivity a projekty, pořádání veřejného 
regionálního fóra cestovního ruchu (prosinec). 
 

 Aktivní spolupráce s agenturou CzechTourism – koordinace CR v TR Šumava, 
spolupráce na rozvoji cestovního ruchu a výměna a šíření informací. Dále 
předávání informací o regionálních kulturních a sportovních akcích v příslušné 
turistické oblasti pro „Kalendář akcí 2008“, návrh aktivit pro projekt „100 premiér 
České republiky 2008“  přidávání a vyhledávání aktivit do katalogu „Kudy z nudy“ 
(www.kudyznudy.cz), pravidelné zasílání tiskových zpráv a článků o dění v CR 
v TR Šumava do regionálního infobulletinu (internetový měsíčník o dění v CR 
v ČR). 
 

 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Šumava v zimní sezóně 06/07, 4. 
etapa, ve spolupráci s CzT. 
 

 Realizace projektu „Aktivity za nepřízně počasí v regionu Šumava“ – zmapování 
nabídky aktivit, tipů na výlety a turistických produktů na Šumavě. Následně byla  
vytvořena databáze tipů na výlety, která je také umístěna na webu 
(www.isumava.cz) a bylo vydáno 9 250 ks propagačních materiálů s vybranými 
aktivitami a tipy na výlety. 
 

 Zajišťování publicity – vydávání profesionálních článků vztahující se k turistické 
oblasti, tiskových zpráv pro média,  pravidelné zasílání  příspěvků do regionálního 
bulletinu (CzT), propagace regionu v médiích, účast na prezentačních a 
propagačních akcích (prezentace pro průvodce Praha, únor 2007 - počet 
účastníků cca 230 průvodců). 

http://www.kudyznudy.cz/


  

 

 Koordinace pracovní skupiny pro propagaci Šumavy na veletrzích CR – zajištění 
účastí na veletrzích CR: 

o Holiday World 2007 – personální zajištění propagace na expozici - město 
Domažlice, město Prachatice, město Horažďovice, město Klatovy, RRA 
Šumava, podnikatelé 
 

o Vacantie Utrecht 2007 – personální zajištění propagace na expozici  - město 
Vimperk 
 

o ITB Berlín 2007 –  – personální zajištění propagace na expozici - město 
Vimperk a Hartmanice 
 

o TUC Lipsko  2007 – personální zajištění propagace na expozici - město 
Klatovy 

 Tvorba a aktualizace manuálů CR (např. pro průvodce) - databanky turistického 
potenciálu regionu Šumava v tištěné a elektronické  podobě, pravidelně 
aktualizované dle potřeb a typu akce na kterou je připravován. 
 

 Pravidelná aktualizace a rozšiřování oficiálního internetového portálu turistického 
regionu Šumava; www.isumava.cz. Vytvoření vlastního informačního systému, 
včetně rozsáhlé databanky služeb v CR. 
 

 Koordinace Mediální pracovní skupiny – v rámci projektu Czech Tourism, roční 
mediální kampaň 06/2006-05/2007. Inzeráty v tisku, propagace v nákupních 
centrech, tramvajích, …. 
 

 Vydání propagačního image materiálu „Užij si Šumavu“, zimní verze, v nákladu 
40 tis. ks 
 

 Spolupráce s JCCR na prospektech In-line skating  a Nordic walking,  zmapování 
možností, vytipování vhodných tras a stezek na Šumavě, dodání podkladů, textů 
a fotografií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isumava.cz/


  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


