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Většinu týdne od středy 27. března do pátku 29. března strávili v Plzeňském kraji 

a bavorské Horní Falci zástupci příhraničních regionů ze sedmi evropských států. 

Zajímaly je především příklady úspěšných česko-bavorských projektů 

zaměřených na kulturu, přírodu a turismus. Jejich třídenní program byl zahájen 

mezinárodní konferencí. Především ale vyrazili do terénu, když následující den 

cestovali po místech zajímavých česko-bavorských aktivit na Tachovsku, 

Domažlicku a v Horní Falci. Poslední den svého pobytu strávili v Plzni. 

 

Cílem projektu EPICAH je zlepšit koordinaci přeshraniční spolupráce a péče o přírodní 

a kulturní dědictví v příhraničních regionech Evropy. Českou republiku v něm zastupuje 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Přeshraniční spolupráce, která je 

v našem kraji úspěšně financována programem Česko-Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a 

Dispozičními fondy, je dobře rozvinuta. Proto není divu, že partneři z Portugalska, 

Španělska, Itálie, Maďarska, Rumunska, Řecka a Estonska odjížděli do svých 

domovských regionů plni silných dojmů a s mnohými náměty. 

 

 „V letech po revoluci se musely především znovu vybudovat vazby, které jsou nyní už 

naštěstí dobře rozvinuty. Můžeme se tak zaměřit na budování infrastruktury a služeb,“ 

popsala situaci v našem pohraničí náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová. Ta o 

problematice přeshraniční spolupráce v rámci konference osobně promluvila s hlavní 

osobností projektu EPICAH Xoanem Vazquezem Mao, generálním tajemníkem 

portugalsko-španělské organizace Eixo Atlántico.  

 
Ivana Bartošová (náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu) s Xoanem 

Mao (generálním tajemníkem portugalsko-španělské organizace Eixo Atlántico) při mezinárodní 

konferenci projektu EPICAH 27.3. V průběhu konference byl čas i na osobní rozhovory. 
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Konference, na které účastníky přivítaly nejen náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová, 

ale i krajská radní Radka Trylčová a ředitelka organizace Plzeň – Turismus Zuzana 

Koubíková, byla velmi úspěšná. Vedle mezinárodní delegace se jí zúčastnilo mnoho 

zástupců českých a bavorských subjektů, které při své práci nezůstávají omezeny 

státními hranicemi, ale zajímají se o území jako celek. Všichni se shodli, že se v 

Plzeňském kraji odehrává mnoho zajímavých přeshraničních aktivit, které česko-

bavorské pohraničí mění k lepšímu nejen pro turisty, ale především pro jeho obyvatele.  

 
Kolegyně z Portugalska a Španělska se staly součástí 

živé prohlídky jízdárny Světce u Tachova. 

 

O tom se mohla na vlastní oči přesvědčit i 

mezinárodní delegace, která svou čtvrteční 

poznávací cestu zahájila návštěvou 

jízdárny Světce v Tachově. Po krátké 

prohlídce tohoto evropsky významného 

objektu jí byly představeny přeshraniční 

aktivity města Tachova, organizace REVIS a 

dalších subjektů, které společně se svými bavorskými partnery usilují o celkový rozvoj 

tohoto příhraničního území.  

 

Následně partneři projektu EPICAH přejeli hranice.  V Bavorsku navštívili archeology i 

turisty ceněný historický park v Bärnau a kulturní centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, 

jehož činnost jim představila jeho ředitelka Veronika Hofinger. Jen asi dvě stě metrů od 

 

 

Historickým parkem v Bärnau zahraniční skupinu provedl duchovní otec celého projektu Stefan Wolters. 

V Schönsee se představilo hlavní česko-bavorské kulturní centrum v území. 
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bavorských hranic je pak společně se zástupci Svazku Domažlicko a CHKO Český les 

uvítal ve své rodné vsi Lučina / Grafenried pan Hans Laubmaier. Na místě této vsi, která 

byla ve 40. letech srovnána ze zemí, vzniká naučná stezka a místo společného setkávání 

Čechů a Bavorů. „Přál bych si, aby sem mohli přijít především mladí, poučili se ze své 

historie a společně se snažili, aby už nebylo válek a tolik bezpráví,“ ukončil vyprávění o 

vsi Lučina a svém životě vyhoštěného českého Němce pan Laubmaier.  

 

 

O smutné části česko-bavorského soužití v Lučině (německy Grafenried) vyprávěl pan Hans Laubmaier. 

 

Po silných a emotivních zážitcích se zahraniční partneři vrátili zpět do Plzně, kde se 

přesvědčili, že česko-bavorskou kulturu a historii je možné efektivně propagovat i dále 

od hranic. V DEPU 2015 si prohlédli aktuální instalace a shlédli prezentaci o kulturním 

festivalu Treffpunkt fest. „Myslím, že nejvíc na kolegy z projektu zapůsobila ta 

rozmanitost aktivit, které se v česko-bavorském příhraničí odehrávají,“ zhodnotila celou 

akci Lenka Křížková z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. „Pro mne 

osobně je přeshraniční spolupráce především o síle jednotlivců, kteří mají nápady, chuť 
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a sílu překonávat překážky a vytrvají. Zdá se, že u nás naštěstí máme takových lidí 

dostatek,“ shrnula závěrem Křížková. 

 

Projekt EPICAH je realizován v rámci programu Interreg Europe a je spolufinancován z 

ERDF.  

 

Do přípravy a realizace celého třídenního programu se velmi aktivně zapojil především 

Plzeňský kraj, který se mohl pochlubit hned čtyřmi velmi úspěšnými aktivitami 

s přeshraničním dopadem. Vedle subjektů, které mezinárodní partneři projektu EPICAH 

navštívili v rámci své studijní cesty po pohraničí, svou činnost prezentovali také zástupci 

přeshraničního programu Česko-Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, Euroregion Šumava, 

Euroregion Egrensis, Mikroregion Šumava západ, Národní park Šumava, CHKO Český 

les, Centrum pro komunitní práci, mnohé obce a Informační centrum Česko-Bavorsko. 

 

 

Lenka Křížková, krizkova@rra-pk.cz 

koordinátorka projektu EPICAH 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 
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