
Vytvoření integrovaného systému ochrany životního 
prostředí v Ekoregionu Úhlava 

na základě principů místního partnerství

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
představuje projekt

„EKOZNAČKA ÚHLAVA“
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realizátor projektu Centrum pro komunitní práci západní Čechy

podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu z 
Blokového grantu NROS 

termín realizace: červen 2007 – červen 2008

místo realizace: Ekoregion Úhlava

Základní údaje:
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Základní údaje:
Ekoregion Úhlava
• sdružení zástupců obcí, neziskových organizací a podnikatelů, které

bylo založeno na území mikroregionu DSO Úhlava za účelem 
usnadnění vzájemné spolupráce při řešení problémů v regionu

• rozkládá se na území obcí Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Strážov na 
Šumavě, Dešenice, Hamry, Chudenín, Všeruby, Čachrov, Klenová, 
Bezděkov

• charakter území
� přirozeným centrem je město Nýrsko 
� velká rozdrobenost sídelní struktury, členitý a rozmanitý reliéf
� jedná se o region, který je zasazen do chráněné oblasti parku 

Šumava (CHKO a CHOPAV Šumava)
� přirozený přírodní charakter a společná hranice se sousedním 

Bavorskem udávají jednu z nejdůležitějších cest rozvoje regionu -
podporu ekologických forem turistiky
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Marketingová značka Ekoregionu Úhlava
• zastřešuje systém na ochranu životního prostředí na Šumavě, 

resp. na území Ekoregionu Úhlava
• vznikla v roce 2004 
• hlavním cílem systému je přispět k zachování neporušeného 

životního prostředí, zvýšit atraktivitu Ekoregionu Úhlava a 
zlepšit ekonomickou situaci v tomto území

• reaguje na specifické potřeby území a provozoven v Ekoregionu 
Úhlava

• marketingová značka je přidělována podnikatelům v cestovním 
ruchu, jejichž zařízení (restaurace a pensiony) splňují určité
ekologické a kvalitativní standardy

• držitelé marketingové značky tak svým návštěvníkům nabízejí
pobyt v zařízeních, která se odlišují svým šetrným přístupem 
k životnímu prostředí, ve kterém se nacházejí a zároveň služby 
navíc, jež se týkají specifik a tradic regionu. 

Základní údaje:
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Cíl projektu:
Navázat na vytvořený systém na ochranu životního prostředí, který 

zastřešuje Marketingová značka Ekoregionu Úhlava
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� Výzkum a individuální poradenství

� Realizace 2 informačních seminářů

� Výstupy projektu 
• metodika k ekologizaci provozu
• elektronický sborník s výstupy ze 

seminářů

Aktivity:
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� Výzkum a individuální poradenství

podzim 2007 
možnosti ekologizace zařízení držitelů
marketingové značky Ekoregionu Úhlava

jaro 2008 
aktualizace podmínek udělování
marketingové značky
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� Výzkum a individuální poradenství

� Soubor námětů na ekologizaci provozu 
jednotlivých stravovacích/ubytovacích 
zařízení

� Všichni stávající držitelé marketingové
značky obdrželi na základě konzultací stavu 
jednotlivých zařízení a současných 
individuálních možností náměty na 
ekologizaci provozu zařízení

• Náměty připravil a následně s podnikateli 
konzultoval (osobně či telefonicky) 
pracovník z o.s. Ametyst - sdružení
zabývající se ekologickou výchovou a 
poradenstvím
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� Náměty na aktualizaci podmínek udělování
Marketingové značky Ekoregionu Úhlava

• Z podzimních individuálních konzultací s 
podnikateli byla zjištěna potřeba aktualizace 
podmínek udělování marketingové značky dle 
současných možností ekologizace a šetrného 
turismu

• Náměty vzešly z „pilotního dotazníku pro 
udělení marketingové značky“

• Dotazník podnikatelé vyplnili a připomínkovali 
(osobně či telefonicky)

� Aktualizované podmínky udělování budou 
uvedeny na www.ekoregion-uhlava.cz

� Výzkum a individuální poradenství
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� Výzkum a individuální poradenství

� Projektové náměty

• V rámci individuálního poradenství byly 
zaznamenány projektové náměty, které se 
týkají jak zlepšování stavu provozoven, tak  
jednotlivých obcí a přírody Ekoregionu 
Úhlava

� Projektové náměty budou uvedeny v 
databázi opatření na www.ekoregion-
uhlava.cz

� Jednotlivé náměty budou doplněny 
možnostmi jejich finanční podpory
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� Informační semináře

1. seminář: 

Možnosti ekologizace provozu 
stravovacích a ubytovacích 
zařízení v cestovním ruchu

• Jak snížit spotřebu energií

• Jak nakládat s odpady a 
předcházet jejich vzniku

• Jak využít alternativní zdroje 
energie

• Jak maximálně ekologicky 
provádět stavební úpravy na 
svých zařízeních

2. seminář:
Možnosti šetrného cestovního 
ruchu a společné ochrany ŽP

• Jaké jsou formy ekologicky šetrné
turistiky vč. příkladů dobré praxe 

• Jaké jsou možné zdroje podpory 
ochrany životního prostředí

• Jaké jsou možné formy 
spolupráce mezi samosprávou, 
podnikateli a NNO v rámci 
ochrany životního prostředí vč. 
příkladů dobré praxe
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� Výstupy projektu

� individuální doporučení podnikatelům v Ekoregionu Úhlava byla 
přepracována do obecné roviny v metodice ekologizace provozu
venkovských stravovacích a ubytovacích zařízení

� metodika bude ve formě tištěné brožury šířena do dalších regionů
v ČR podobného charakteru – snahou bude přenést získané poznatky 
mezi další (do systému dosud nezapojené) podnikatele a přispět k 
diskuzi o možných formách spolupráce při ochraně ŽP se 
samosprávou a místními NNO

� metodika je k dispozici v:

- CpKP západní Čechy – Americká 29, 301 38 Plzeň

- informačním centru města Nýrsko - Komenského 877, 340 22 Nýrsko
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� Výstupy projektu

� Z výstupů ze seminářů byl zpracován přehledný elektronický sborník

k dispozici na:

- www.cpkp.cz – Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

- v příloze elektronických „Venkovských novin“ (vydává CpKP)

- www.ekoregion-uhlava.cz – Ekoregion Úhlava

- www.spov-pk.cz – Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje

- k dispozici na Hospodářských Komorách, které v kraji působí

(kontakty a adresy jednotlivých HK naleznete na www.khkpk.cz/kontakty)
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Informace:

Monika Ženíšková

Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: +420 / 377 329 558
Mobil: +420 / 775 760 349
E-mail: monika.zeniskova@cpkp.cz
www.cpkp.cz
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Závěrem děkujeme 
donorovi projektu, jímž je:  

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

z Blokového grantu NROS 


