Zaměření činnosti a cíle svazku Domažlicko v roce 2020 plnění k 30. 6. 2020
1) Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014—
2020: Dokončit vyúčtování a finanční vypořádání s obcemi u projektu č. 106: Přeshraniční
region Čerchov Gibacht: Aktivně v přírodě (za významného finančního přispění města
Domažlice a Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo možné pro budoucí provoz
certifikovaných tratí opatřit novou rolbu, zpracovaná studie poslouží k plánování rozvoje
oblasti); aktivně spolupracovat s bavorskými obcemi na realizaci a dokončení u projektů č.
168: Naučná stezka Lučina skanzen odhalené minulosti, a
č. 178: Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus (projekt „Starý
Herštejn") – medializace: 1. 8. 2020 (příp. 8. 8. 2020) – světelná show (osvětlení a
propojení krajinných dominant, které byly předmětem projektu), 30. 8. 2020 – ochotnické
představení na Starém Herštejně
* INFO: ZUZANA LANGPULOVÁ
STAV: PLNĚNO
2) Nadále podporovat spolupráci českých a bavorských infocenter (nejen) při realizaci
společných projektů. Uskutečnit alespoň dvakrát ročně společné pracovní schůzky
(poznávací setkání), nově i s tachovskými kolegy.
* STAV: spolupráce českých a bavorských infocenter: společné setkání na jaře 2020
zrušeno, možná bude podzimní setkání (bude ještě projednáno, příští setkání se má
každopádně uskutečnit na bavorské straně)
3) Pokračovat v podpoře cestovního ruchu formou sezónní turistické hry — případné
rozšíření hry na celé území destinace Český les („Český les s mobilem v kapse”).
* STAV: Turistická hra 2020 s tématem „75 let od konce 2. světové války“ bude probíhat
od 1. 7. do 31. 10. 2020. Nově zapojeno částečně i Tachovsko.
* Prospekt: „Vítejte na Domažlicku” — provedena aktualizace, probíhají korektury na
2. dotisk české verze, překlad do angličtiny hotov. Náklady na tisk resp. dotisk (vč.
aktualizace německé verze) budou zahrnuty do žádosti o dotaci do Dispozičního fondu
(50% dotace).
4) Dotisk „modrých zimních” letáků zimních a letních tras Althütte „Gibacht-ČerchovCapartice-Sádek — buď dotisk původních letáků příp. zjednodušená varianta trhací mapy
pouze s trasami
STAV: zatím neřešeno
5) Pokračovat v přípravách vytvoření společného česko-bavorského destinačního
managementu
STAV: probíhá přirozeně díky propojování českých a bavorských turistických a
informačních center.

6) Postupně budovat destinační management zapsané Destinační společnosti Český les, z. s.,
zrealizovat výběrové řízení na manažera destinační společnosti, ve spolupráci
s manažerem destinace šířit myšlenku a budovat značku „Českého lesa” (pilíře: příroda a
klid - Tachovsko, folklor — Domažlicko, dostupnost po dálnici, gastronomie/koláče).
* Bude se řešit dotace od Plzeňského kraje na destinační management ve výši 500.000,Kč
STAV: Plánuje se příprava výběrového řízení na manažera destinační společnosti
7) Ve spolupráci všech infocenter Domažlicka (+ Tachovska v rámci Destinační společnosti
Český les z. s.) zajistit prezentaci na akcích: "GO + Regiontour Brno 2020, ITF Slovakia Tour
Bratislava, Holiday World Praha a ITEP Plzeň (+ jako vystavovatelé Plzeňského kraje účast
na Infotour & cykloturistika Hradec Králové a Travelfest České Budějovice).
* Destinace Český les byla na veletrhy přihlášena jako spoluvystavovatel Plzeňského
kraje (zástupci TIC se personálně postarali o obsluhu stánků, veletrhy v Hradci Králové a
v Českých Budějovicích se nekonaly kvůli pandemii, pro členy svazku byl vypraven
autobus do Brna)
8) Podílet se na organizaci a zajištění ankety „Sportovec Domažlicka“ společně s Domažlickým
deníkem, Sportovní unií okresu Domažlice a městem Holýšov
* Kvůli pandemii slavnostní večer Sportovec roku přeložen na 9. 10. 2020 v 18 hodin v
Holýšově
9) Spolupracovat s mikroregionem Radbuza na další výstavbě CT3 snažit se navázat
spolupráci
STAV: nepokročeno
10) Zajistit opravu CT3 v problematických úsecích (Babylon), zajištění geometrického plánu pro
účely převodu CT3 na jednotlivé obce (Česká Kubice, Babylon, Domažlice)
STAV: provedena obhlídka problematického úseku na Babylonu, zpracován odhad
rozpočtu na opravu, hledají se finanční zdroje (možná dotace od PK), probíhá příprava
podkladů pro převod úseků na obce
11) V případě zájmu obcí je podporovat při agendě spojené s projekty a dotacemi.
STAV: není využíváno

