CLARA 3: Bestandsanalyse und Entwicklung
einer gemeinsamen Radregion „Bayerisch-Böhmische Bäder“
in der Euregio Egrensis

CLARA 3: Analýza stávajícího stavu a vytvoření společného
cykloregionu „Bavorsko-české lázně“
na území Euregia Egrensis

Im Rahmen der CLARA 3-Förderung haben sich Kooperationspartner aus den bayerischen Landkreisen Wunsiedel i. Fichtelgebirge und Hof sowie der Karlsbader
Region in Tschechien zum Ziel gesetzt, eine länderübergreifende Radregion „Bayerisch-Böhmische Bäder“ zu entwickeln.
Das entstehende Angebot soll die Stärken und Charakteristika der Region miteinander verknüpfen und in einem umweltverträglichen Radangebot für den Gast
erlebbar machen. Hierbei werden in erster Linie die Themen Bädertourismus und
Geologie in den Fokus gerückt, die für die Region ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal darstellen. Das Projekt zielt darauf ab, die Radregion über die Grenzen
hinweg als eine Einheit zu vermarkten und auch unter lokalen Akteuren ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Somit wird für den Rad-Gast ein Erlebnis von
durchgängig hoher Qualität geschaffen, bei dem administrative Grenzen kaum
noch wahrgenommen werden.

V rámci podpory CLARA 3 jsme si spolu s kooperačními partnery z bavorských
okresů Wunsiedel i. Fichtelgebirge a Hof tak jako Karlovarského kraje v Česku
předsevzali vytvořit přeshraniční cykloregion „Bavorsko-české lázně“.
Vznikající nabídka by měla propojit silné stránky a charakteristické rysy regionu
a umožnit hostům prožít v rámci nabídky pro cyklisty, šetrné vůči životnímu prostředí, nezapomenutelné okamžiky. Jedná se především o témata, jakými jsou
lázeňství a geologie, která jsou pro region jedinečnými. Projekt cílí na propagaci
regionu jakožto celku a zaměřuje se rovněž na to, aby i malí lokální aktéři začali
pociťovat sounáležitost s celou oblastí. Tím dojde pro hosty - cyklisty k vytvoření
celistvé nabídky vysoké kvality, bez povšimnutí si hranic mezi okresy, státy.

Projektbestandteile

Součásti projektu

Die Entwicklung der Radregion basiert auf einer fundierten Bestandsanalyse, die
sowohl das bestehende (rad-)touristische Angebot in der Region als auch aktuelle Trends, Marktentwicklungen und Zielgruppen im Radtourismus berücksichtigt.
Im Resultat entsteht ein Netz aus ca. 35 zielgruppenorientierten Radwegen in
verschiedenen Schwierigkeitsstufen, das die Highlights der Region miteinander
verbindet. Damit sich die Radregion langfristig am Markt etablieren kann, wurde
zudem ein einprägsames Markenkonzept entwickelt, das die Charakteristik der
Region mit all ihren Schätzen widerspiegelt. Im Rahmen dessen wird eine Broschüre entwickelt, die in erster Linie als Inspiration für den Gast dient und als eine
Art Reiseführer fungiert.
Der Abschluss des Projektes erfolgt bei einer feierlichen Auftaktveranstaltung am
22. September 2019 in Bad Alexandersbad, bei der neben der Vorstellung der
Projektergebnisse auch ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten wird.

Vytvoření cykloregionu se zakládá na fundované analýze stávajícího stavu, která
zohledňuje jak existující turistickou nabídku v oblasti cykloturistiky, tak i aktuální
trendy, vývoj na trhu a cílové skupiny cykloturistiky. Výsledkem bude vytvoření
sítě asi 35 cyklotras různých stupňů složitosti s určitými cíli - atraktivitami, které
propojují celý region jako jeden celek. Aby byl cykloregion dlouhodobou záležitostí, byl proto vytvořen snadno zapamatovatelný koncept označení, které odráží
charakteristiku regionu spolu se všemi jeho poklady. V rámci toho bude vytvořena
brožura, která bude v první řadě sloužit jako inspirace pro hosty a fungovat jako
určitý cestovní průvodce.
Ukončení projektu proběhne 22. září v rámci slavnostní akce v Bad Alexandersbad,
kde budou představeny výsledky projektu spolu s bohatým rámcovým programem.
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