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Srdečně Vás 

vítáme!/Herzlich willkommen



PROJEKT 355 MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA – PŘEDSTAVENÍ/ 
MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD - VORSTELLUNG

Projektový časový rámec : 1.11. 2021 – 31.12.2022

Výchozí body :

 V území je velké množství muzeí a galerií, ale dosud malá míra přeshraniční 

spolupráce ( zaznamenáváme pouze bilaterální spolupráci )

 Oživení návštěvnosti a tím zmírnění vážných ztrát po pandemii. Dopady jsou negativní 

a existuje objektivní potřeba a vítaná podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury 

v regionu Šumava – Bavorský les.

 Im Gebiet der EUREGIO gibt es eine Vielzahl an Museen und Galerien, aber bis jetzt

nur in geringem Umfang grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

 Wiederbelebung der Besucherzahlen und damit Abschwächung der schweren Verluste 

nach der Pandemie. Die Auswirkungen sind negativ und es besteht ein objektiver 

Bedarf und eine willkommene Unterstützung für die grenzüberschreitende kulturelle 

Zusammenarbeit in der Region Böhmerwald-Bayerischer Wald.



PROJEKT 355 MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA – PŘEDSTAVENÍ/ 
MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD

Projektový časový rámec : 1.11. 2021 – 31.12.2022

Výchozí body :

 Nutná potřeba většího přeshraničního propojení muzeí a galerií v programovém území byla 

analyzována a formulována jako pilotní projekt v Rozvojové strategii Bavorský les – Šumava 

2020+. To znamená, že ´vycházíme z konkrétně definovaných potřeb ( návaznost na  

projekt 253 Region budoucnosti Bavorský les – Šumava 2020+) a strategii tohoto 

Euroregionu, která vznikla v rámci tohoto projektu.

 Der notwendige Bedarf an einer stärkeren grenzüberschreitenden Vernetzung der Museen 

und Galerien im Programmgebiet wurde analysiert und als Pilotprojekt in der 

Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald - Böhmerwald 2020+ formuliert. Das bedeutet, dass 

es auf konkret definierten Bedürfnissen (Anbindung an das Projekt 253 Zukunftsregion

Bayerischer Wald - Sumava 2020+) und der Strategie der Euroregion, die im Rahmen 

dieses Projekts entwickelt wurde, basiert.
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EÚS/INTERREG BAVORSKO-ČESKÁ REP. 2021-2027/

ETZ/INTERREG BAYERN - CR 2021-2027



NEU: PRIORITA 4: KULTURA A UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH/ 

PRIORITÄT 4: KULTUR UND NACHHALTIGER TOURISMUS

Specifický cíl 4.6: Posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, 

sociálním začleňování a sociálních inovacích

Spezifisches Ziel 4.6: Stärkung der Rolle der Kultur und des nachhaltigen Tourismus für die 

wirtschaftliche Entwicklung, die soziale Eingliederung und die soziale Innovation

Zhodnocení atraktivit a pamětihodností pro udržitelný cestovní ruch v příhraničí (přírodní a kulturní 

dědictví, budovy a památky), turistická infrastruktura v oblasti přírodní a aktivní turistiky ve formě cyklostezek, 

pěších tras atd., prezentace kulturního a přírodního dědictví prostřednictvím (digitálních) výstav a kulturních 

akcí s turistickým potenciálem. 

Bewertung von Attraktionen und Sehenswürdigkeiten für einen nachhaltigen Tourismus im Grenzgebiet (Natur-

und Kulturerbe, Gebäude und Denkmäler), touristische Infrastruktur im Bereich Natur- und Aktivtourismus in 

Form von Radwegen, Wanderwegen usw., Präsentation des Kultur- und Naturerbes durch (digitale) 

Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen mit touristischem Potenzial.  



NEU: PRIORITA 4: KULTURA A UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ 

/PRIORITÄT 4: KULTUR UND NACHHALTIGER TOURISMUS

Koordinace služeb mobility pro turisty, především koordinace služeb v oblasti veřejné osobní hromadné 

dopravy pro účely přeshraničního zpřístupnění turistických destinací. 

Koordinace a služby pro společný marketing turistických atraktivit a pamětihodností.

Koordinierung der Mobilitätsdienste für Touristen, insbesondere die Koordinierung der öffentlichen 

Personenverkehrsdienste für den grenzüberschreitenden Zugang zu touristischen Zielen. 

Koordinierung und Dienstleistungen für die gemeinsame Vermarktung von touristischen Attraktionen und 

Sehenswürdigkeiten.



PROJEKT 355 MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA – PŘEDSTAVENÍ/ 
MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD - VORSTELLUNG

Cíl projektu /Ziel des Projektes:

 Posílit stávající muzea a galerie v programové oblasti a vytvořit jejich přeshraniční síť ( optimalizace a 

technická standardizace nabídek ).

 Prostřednictvím této sítě a dalších nabídek poskytnout impuls pro vytváření spolupracujících skupin , zahájit 

udržitelné přeshraniční projekty, přidanou hodnotou bude , že projekt vytvoří prostředí pro projekty do FMP v 

rámci Dispozičního fondu.

 Stärkung der bestehenden Museen und Galerien im Programmgebiet und Schaffung eines 

grenzüberschreitenden Netzwerks (Optimierung und technische Vereinheitlichung der Angebote).

 Durch dieses Netzwerk und andere Angebote soll ein Anstoß zur Bildung von Kooperationsgruppen gegeben 

werden, um nachhaltige grenzüberschreitende Projekte auf den Weg zu bringen, mit dem Mehrwert, dass das 

Projekt ein Umfeld für Projekte für den Kleinprojektfond im Rahmen des Dispositionsfonds schaffen wird.



PROJEKT 355 MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA - PŘEDSTAVENÍ
MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD - VORSTELLUNG

Cíl projektu /Ziele des Projektes

 V projektu jde především o síťování, které včetně koordinace bude zajišťovat personál obou partnerů. Chceme 
během 14 ti měsíců zvládnout co nejvíce síťovacích aktivit a nabídnout muzeím možnost seznámit se mimo jiné s 
úspěšnými přeshraničními projekty , najít si vhodného partnera pro vlastní aktivity, vedlejším efektem má být 
definování projektů do nového programu Interreg.

 Výsledkem by měla být v celém území optimalizace nabídek v oblasti informací pro návštěvníky a marketing institucí. 
Standardizace těchto technických možností navíc zvýší sdílení informací a tím podpoří výměnu a intenzitu 
přeshraniční spolupráce.

 Bei dem Projekt geht es vor allem um die Vernetzung, die von den Mitarbeitern beider Partner geleistet wird, 
einschließlich der Koordinierung. Wir wollen in den 14 Monaten so viele Vernetzungsaktivitäten wie möglich 
durchführen und den Museen die Möglichkeit bieten, erfolgreiche grenzüberschreitende Projekte kennenzulernen, 
einen geeigneten Partner für die eigenen Aktivitäten zu finden und Projekte für das neue Interreg-Programm zu 
definieren.

 Das Ergebnis sollte eine Optimierung der Besucherinformation und des Marketings der Einrichtungen im gesamten 
Gebiet sein. Darüber hinaus wird die Standardisierung dieser technischen Möglichkeiten den Informationsaustausch 
erhöhen und damit den Austausch und die Intensität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fördern.



PROJEKT 355 MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA – PŘEDSTAVENÍ/
MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD - VORSTELLUNG

Aktivity  projektu /Aktivitäten des Projektes:

 Jsou naplánovaná   dvoudenní síťovací setkání na německé i české straně, které zjistí konkrétní potřeby, 

dojde zde k výměně názorů, zkušeností, představí se příklady dobré praxe, připraví se prostředí pro 

udržitelný dialog, profesionalizaci, rozšiřování znalostí. Euregia využijí databáze muzeí a galerií  a databáze 

Centra Bavaria Bohemia, které je partnerem projektu.

 Proběhnou čtyři online – workshopy, zaměřené po dohodě se zástupci muzeí např. na legislativní otázky při 

výměně exponátů, digitální řešení, zde bude záviset na konkrétních potřebách muzeí.

 Sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer Seite sind zweitägige Netzwerktreffen geplant, um 

spezifische Bedürfnisse zu ermitteln, Meinungen und Erfahrungen auszutauschen, Beispiele für gute Praxis

vorzustellen und das Umfeld für einen nachhaltigen Dialog, Professionalisierung und Wissensverbreitung 

vorzubereiten. Euregios werden die Datenbanken von Museen und Galerien sowie die Datenbank des 

Zentrums Bavaria Bohemia nutzen, das Partner des Projekts ist.

 Vier Online-Workshops werden in Absprache mit den Museumsvertretern abgehalten, z. B. zu rechtlichen 

Fragen des Austauschs von Exponaten, digitalen Lösungen, wobei es auf die spezifischen Bedürfnisse der 

Museen ankommt.



PROJEKT 355 MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA – PŘEDSTAVENÍ/ 
MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD - VORSTELLUNG

Aktivity  projektu /Aktivitäten des Projektes

 Společná digitální řešení v rámci marketingu – uzpůsobení stávajících digitálních aplikací potřebám muzeí –

optimalizace audioprůvodce Tralster a vytvoření Messenger bot pro sociální media, bezplatné poskytnutí 

těchto aplikací muzeím.

 Projekt je tedy rozdělen na dva balíčky  - první je zaměřený na setkávání a druhý na digitální část.

 Gemeinsame digitale Lösungen im Marketing - Anpassung bestehender digitaler Anwendungen an die 

Bedürfnisse von Museen - Optimierung des Tralster-Audioguides und Erstellung von Messenger-Bots für 

soziale Medien, kostenlose Bereitstellung dieser Anwendungen für Museen.

 Das Projekt ist daher in zwei Pakete unterteilt, von denen sich das erste auf die Veranstaltung und das zweite 

auf den digitalen Teil konzentriert.



MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA/

MUSEEN & NETZWERKE - BAYERISCHER WALD - VORSTELLUNG

Aplikace TRALSTER

 Původně pouze funkce audioguide (prostřednictvím QR kódu přímo v muzeu)

 V rámci projektu nově funkce databanky muzeí a galerií v bavorsko-českém příhraničí – do budoucna možnost 

stažení v appstorech (Apple a Android)

 Možnost vyhledávání muzeí v místě aktuálního pobytu nebo prostřednictvím zadání města nebo obce, možnost 

vyhledávání podle tématického zaměření

 Detailněji dnes bude představeno v samostatné prezentaci

 Ursprünglich nur die Audioguide-Funktion (über QR-Code direkt im Museum)

 Im Rahmen des Projekts wird die neue Funktion der Datenbank der Museen und Galerien in der bayerisch-

tschechischen Grenzregion - künftig in Appstores (Apple und Android) herunterladbar

 Möglichkeit der Suche nach Museen am Ort des aktuellen Wohnsitzes oder durch Eingabe einer Stadt oder 

Gemeinde, durchsuchbar nach Themen

 Detailliert wird es in einer separaten Präsentation ausführlicher dargestellt



MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA/ MUSEEN & NETZWERKE -

BAYERISCHER WALD

Messenger Bot ( Chat Bot )

 Digitální asistent využívaný zejména k automatizované komunikaci s lidmi ( patří pod Facebook )

 K využití bez stažení aplikace, pouze přes FB, který má každý, cíleno tedy  více i na „mladé“

 Cíl : lépe využít přístup a potenciál sociálních medií jako je FB a Instagram ve smyslu společné propagace 

regionálních muzeí a galerií, jakož i sítě a tím zlepšit povědomí o institucích i poznatky o přeshraniční spolupráci

 Detailněji dnes bude představeno v samostatné prezentaci

 Ein digitaler Assistent, der hauptsächlich für die automatisierte Kommunikation mit Menschen verwendet wird (gehört 

zu Facebook)

 Nutzung ohne Herunterladen der App, nur über Facebook das jeder hat, also eher für die "Jungen" gedacht ist

 Ziel: Bessere Nutzung des Zugangs und des Potenzials sozialer Medien wie Facebook und Instagram im Sinne einer 

gemeinsamen Förderung der regionalen Museen und Galerien sowie des Netzwerks, um so den Bekanntheitsgrad 

der Einrichtungen und das Wissen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verbessern

 Detailliert wird das Thema heute in einer separaten Präsentation vorgestellt.



MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA / MUSEEN & NETZWERKE -

BAYERISCHER WALD

Děkujeme Vám za Vaše náměty k:/ Wir bedanken uns für Ihre Vorschläge für:

 Náplni online informačních akcí (např. marketing, muzejní pedagogika)

 Projektům dobré praxe 

 Projektům pro přeshraniční spolupráci v příštích letech

 Čemukoli, co by muzeím mohlo prospět 

 Inhalte von Online-Informationsveranstaltungen (z. B. Marketing, Museumspädagogik)

 Projekte der guten Praxis 

 Projekte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den kommenden Jahren

 Alles, was Museen zugute kommen könnte 



Kontaktní osoby v Bavorsku/Kontaktperston in Bayern:

Dana Biskup Irina Dreiling

+49 171 10 60 118 +49 160 91255229
d.biskup@euregio-bayern.de i.dreiling@euregio-bayern.de

Kontaktní osoby v Čechách/Kontaktperson in CZ

Michal Handschuh Jana Dirriglová

+420 602 439 809 +420 777 617 735

michal.handschuh@euregio.cz jana.dirriglova@euregio.cz

MUZEA & SÍTĚ – BAVORSKÝ LES & ŠUMAVA/ MUSEEN & 

NETZWERKE - BAYERISCHER WALD
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Děkujeme za Vaši dnešní účast a 
pokračujeme dalšími příspěvky/Danke für
Ihre Teilnahme und ein weiteres Program 

folgt.


