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Úvod

Dokument „Strategický plán rozvoje městysu Strážný“ byl zpracován na základě objednávky
Městysu Strážný v roce 2012. Snahou tohoto strategického dokumentu je navrhnout střednědobý
rozvoj území městysu Strážný v návaznosti na již existující strategické dokumenty vyššího řádu,
kterými jsou:
-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Zásady územního rozvoje České republiky
Národní rozvojový plán ČR
Národní strategický referenční rámec
Strategie Evropa 2020

Smyslem dokumentu je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit městysu Strážný
v územně uceleném zájmovém prostoru Šumava s cílem dosažení žádoucích změn. Dalším důvodem
je možnost čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU jako prostředku pomáhajícího
snižovat ekonomické a sociální disparity mezi regiony během programovacího období 2014 – 2020.
Strategický plán rozvoje městysu Strážný konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity
stanovené strategickými dokumenty Jihočeského kraje a České republiky vyššího řádu ve formě
konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a navrhuje způsoby financování
a implementace. Jeho struktura zahrnuje tyto části:
-

-

úvodní část – účel zpracování a návaznost na další rozvojové dokumenty,
popis dokumentu, metodika zpracování,
analytická část a SWOT analýza – analýza hospodářského a sociálního stavu a vývoje,
sídelní struktury a demografie mikroregionu, charakteristika silných a slabých stránek,
příležitostí a ohrožení,
návrhová část – stanovení poslání, rozvojové vize, priorit, cílů a opatření v hlavních
oblastech rozvoje, stanovení konkrétních aktivit a návrhů projektů, včetně návrhu jejich
financování a implementace.

Při zpracování dokumentu hrála rozhodující úlohu řídící pracovní skupina složená ze zastupitelů
městysu Strážný a zástupců jednotlivých organizací, institucí a podnikatelských subjektů, které působí
ve správním obvodu městysu Strážný. Na jednáních řídící pracovní skupiny byly zformulovány poslání,
vize priority, cíle a opatření pro jednotlivé oblasti rozvoje.
Předkládaný strategický plán je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit vývoji, a aby sloužil
jako zdroj informací či základní kámen při tvorbě dalších koncepčních materiálů. Dalším cílem
Strategického plánu rozvoje městysu Strážný je vytvoření podmínek udržitelného rozvoje, který bude
v souladu s ochranou životního prostředí.
Činnost pracovních skupin byla koordinována a usměrňována vybraným zpracovatelem, kterým
byl tým Novi Solutions.
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Zpracování dokumentu probíhalo v několika etapách. V první fázi projektu se uskutečnil sběr
informací, a to jak primárních – přímé zjišťování formou dotazníkového šetření, tak sekundárních –
statisticky sledovaná data od Českého statistického úřadu.
Na prvním setkání všech členů pracovních skupin byla prezentována metodika zpracování
strategického plánu. Na schůzkách pracovních skupin byly projednávány výstupy z jednotlivých částí
strategického plánu. Každá část plánu byla prodiskutována s členy pracovní skupiny. Členové
pracovní skupiny byli vybráni ze Zastupitelstva městysu Strážný, pracovníků státní správy
a samosprávy, zástupců odborných institucí, partnerů soukromého a neziskového sektoru.
Na základě informací shromážděných během zpracovávání analytické části byla vytvořena SWOT
analýza.
Metodika zpracování návrhové části je podrobně popsána v druhé části tohoto dokumentu
s názvem Strategická část.
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ANALYTICKÁ ČÁST
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2

Analýza současného stavu

2.1

Historické kořeny městysu Strážný

Obrázek 1

Strážný1

První historická písemná zmínka o obci Strážný, dříve zvané Kunžvart a ležící pod stejnojmenným
vrchem (1115 m n. m.) pochází z roku 1359. Tehdy v blízkosti obce vedla Zlatá stezka a pro její
ochranu a ochranu hraničního území zde byl koncem 13. století postaven hrad, ze kterého je
dnes pouze zřícenina, avšak velmi turisticky vyhledávaná. Přestože již zmiňovaná první písemná
zmínka se spojuje s rokem 1359, bylo archeology zjištěno, že oblast Strážného mohla být spojena již
s obdobím keltské civilizace. V díle „Encyklopedie Keltů v Čechách (Jiří Waldhauser, 2001)“ se o
Strážném píše, že již před rokem 1870 zde byla nalezena tzv. mince stříbrná markomanská, která se
vyznačovala hlavou v přilbě s hadovitými vlasy v profilu. Pokud však šlo o keltskou minci,
připadala by v úvahu spíše drobná mince s koněm a hlavou, nebo ražby východokeltského původu.
Dále pak autor zmiňuje raženou minci egyptských Ptolemaiovců. Zdůrazňuje však, že není jisté,
zda tyto mince byly nalezeny právě u Strážného. Již staří Římané v díle Claudia Ptolemaia (2. st.n.l.)
označovali Šumavu termínem Gabréta hylé, což podle jazykovědců v keltském jazyce znamená
Les kozorohů, nebo také Ovčí hory. Podle nich byla Gabréta součástí Hercynského lesa, jež
Gaius Julius Caesar označoval za 60 denních pochodů dlouhou a 9 denních pochodů širokou oblast
mezi Dunajem od Bavorska a Slovenskem. Doba keltská je v úzkém pojetí časována 6.-1. st., před
naším letopočtem. Někdy okolo roku 400 př.n.l. se v Čechách objevuje keltský kmen, zvaný
v antických pramenech jako Bójové. Toto období se nazývá laténské. Přesto byly na Šumavě nalezeny
i známky z doby starší – halštatské, datované 8.-5. st. př.n.l. Nejvýznamnější místa těchto nálezů jsou
1

Dostupné na: http://www.ziveobce.cz/strazny_c550531/strazny_b156680 (staženo 17.2.2012)
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Sedlo u Albrechtic, Obří hrad u Nicova a Věnec u Lvočic. Právě pod hrádkem Kunžvart u Strážného
byly objeveny zlomky halštatské keramiky ze 6.st.př.n.l. Obě období, halštatské i laténské, spadá do
doby železné. Pokud vezmeme v potaz celý okres Prachatice, v jehož území obec Strážný leží, lze
zmínit i další potvrzená naleziště doby keltské – Budkov (zlomky laténské keramiky), Husinec (zlomky
haltštatské a laténské keramiky), Křišťanovice (zlomky laténské keramiky), Nicov (hradiště Obří hrad),
Staré Prachatice (nálezy halštatské keramiky), Zálezly (hradiště Věnec).2
V roce 2005 provedl Ing. Pavel Kozák průzkum některých míst v oblasti Strážného, aby zde
potvrdil možnost výskytu keltského etnika. Účelem průzkumu byly naučné stezky, které turistu
provedou po nalezištích v předem stanovených spojnicích a vysvětlí jejich význam. Průzkum potvrdil,
že se v blízkosti Strážného vyskytuje řada míst, která se někde dochovala téměř v původním stavu
a některá byla christianizována. Jedná se o megalitické stavby, jejichž účel byl kultovní nebo
pohřební. Významná lokalita těchto a dalších přírodních, kultovně využívaných míst, se nachází
na JV straně obce Strážný, SZ Žďárecké hory a Jelení Hory. Všech 15 konkrétních lokalit je rozmístěno
na obou stranách potoka Častá, tedy od hřebenu Homole po Žďárek, na druhé straně od stráženské
kaple po Jelení horu. Následující text popisuje význam jednotlivých lokalit druidského kultovního
významu.3
Obrázek 2

Doporučené lokality pro naučnou stezku s keltskou tématikou4

1. Homole (Fanflek), skála s megality, 2 kameny plnící funkci pravděpodobně menhirů. Úvahy o
tom, že byly původně 3, se nepotvrdily. Usuzovalo se, že podle směru menhirů, mohly sloužit

2

Slabina, M.: Keltové na Šumavě. Vimperk: 2005. ISBN 80-7036-179-4.
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
4
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
3
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jako astronomický systém. Jak se také někdy usuzovalo z důvodu blízkosti mísy, s větší
pravděpodobností sloužilo místo spíše k slunovratovým obřadům než k obětem. Zmíněná
místa plnila však spíše funkci věštebnou. Možný je též léčebný účel menhirů.
Obrázek 3

Homole (Fanflek)5

2. Homole západ, kamenná rovnatina. Časově byla určena do doby předkeltské, keltské i počátku
našeho letopočtu. Pravděpodobný účel homole je pohřební, i když je tento účel
velmi neobvyklý. Homole mohla sloužit také k rituálům.
Obrázek 4

Homole západ, kamenná rovnatina6

3.
Mohyla v Horních Světlých Horách. Pahorek složený z množství kamenů pochází
z předkeltského období a sloužil k pohřebním účelům. V blízkosti pahorku leží plochý kámen,
sloužící nejspíše k rituálům.

5
6

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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Obrázek 5

Mohyla v Horních Světlých Horách7

4. Svatyně Pod Žďárkem. Jedná se o 4 kameny, z nichž jeden je povalen. K svalení menhiru
mohlo dojít pravděpodobně při stavbě drátěné stěny. Doporučuje se obnovit polohu pravého
kamene a svalený menhir postavit.
Obrázek 6

Svatyně Pod Žďárkem8

5. Kruh Pod Žďárkem. Jedná se o zbytky menšího kamenného kruhu, nazývaného kromlech se
svatyní uvnitř. Účel byl nejspíše obřadní a léčivý. Ing. Kozák doporučuje zviditelnění kruhu
očištěním od mechu a případné doplnění kameny.

7
8

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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Obrázek 7

Kromlech Pod Žďárkem9

6. Menhir na Žďárecké hoře, sever. Malý menhir sloužící pravděpodobně k rituálům.
Obrázek 8

Menhir na Žďárecké hoře10

7. Svatyně a menhiry na Žďárecké hoře. Významné místo, které by podle Ing. Kozáka mohlo
osvětlit šumavské předkeltské osídlení. 4 menhiry, z nichž jeden plnil funkci sakrální, další byl
součástí kultu podsvětí, další mohl plnit funkci léčivou a u čtvrtého se jeví možnost párových
rituálů.

9

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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Obrázek 9

Menhir kultu podsvětí11

8. Jelení hora. Jedná se o rituální místo pravděpodobně spojené s kultem Matky Země a s obřady
vázanými na rovnodennost. Toto místo je dále vázáno na západ Slunce a horu Luzný.
Obrázek 10

11

Kultovní místo na Jelení hoře

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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9. Jelení hora, dolmen. Zřejmě sloužil jako prostor pro rituální zasvěcování průchodem chodbou.
Zasvěcením mohli projít pouze muži.
Obrázek 11

Dolmen na Jelení hoře12

10. Jelení hora, ženská svatyně. Hora sloužila nejspíš pro zasvěcování rituálem souvisejícím
s kultem Matky Země.
Obrázek 12

12
13

Ženská svatyně na Jelení hoře13

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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11. Pod oborou, skála. Kultovní místo Matky Země.
Obrázek 13

Kultovní místo pod oborou14

12. Plošina na západ od Strážného. Místo nese známky velmi starého osídlení a pohřbů.
V blízkosti se nachází menhir s obřadním místem.
Obrázek 14

Menhir na západ od Strážného15

13. Kaple na západ od Strážného. V předkeltské době byla nejspíše používána jako kosmická
svatině. Vykazuje funkci menhiru a byla christianizována umístěním sošky nebo obrázku do
vytesaného výklenku.

14
15

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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Obrázek 15

Christianizovaný menhir16

14. Kultovní místo Kunžvart. Vedle věže strážního hradu se nachází plošina s vodními mísami.
Mohlo se jednat o svatyni kultu Matky Země s věštebnou funkcí. Plošina pochází z doby
předkeltské, mohla být však využívána i v době křesťanství.
Obrázek 16

Kultovní místo Kunžvart17

15. Strážný, kaple. Kaple byla postavena na místě předkeltské svatyně, která sloužila k ženským
rituálům. Kromě kultu Matky Země mohla sloužit také k léčení. Kultovní místo je v horní
části kaple.

16
17

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
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Obrázek 17

Kultovní místo v kapli ve Strážném18

Ing. Kozák navrhl 2 trasy naučných stezek. U výchozího bodu na parkovišti je tabule
s hlavními informacemi (viz příloha s kompletním textem).
Po keltském období následovalo období Germánů. Datováno je 1. st. př. n. l.-5 .st. n. l. Z tohoto
období se nenašly téměř žádné archeologické stopy, pouze ojedinělé nálezy římských mincí
a keramiky, které pravděpodobně souvisí s rozvinutými obchodními styky.
Období Germánů vystřídalo období Slovanů – 5. -12. století n. l. Slované se v oblasti Pootaví
začali usazovat na přelomu 7. - 8. st. n. l. Nejprve docházelo k osídlování v šumavském podhůří
a postupem času se přesouvali výše do hor. Poměrně husté osídlení bylo zaznamenáno až koncem 1.
tis. n. l. Kromě hledačů zlata se významně na osidlování podílel vznik obchodních stezek.
Jedna z nejznámějších stezek, zvaná Zlatá stezka, byla známa již z počátku 11. století.
V období středověku (od 12. století) se na intenzivní kolonizaci Šumavy podíleli kromě církve
i čeští feudálové. Oblast Vimperka spravoval rod pánů z Janovic. Na konci 14. století vznikla pomyslná
hranice osídlených oblastí směrem od západu Nýrsko s Dešenicemi a Zelenou Lhotou, Čachrov,
Štěpanice a Radkov u Hartmanic, Rejštejn, Svojšice a Červená u Kašperských Hor, Nicov, Zdíkovec
a Zdíkov. Za Vimperkem to pak byl Klášterec a Solná Lhota, cestou do Bavorska to byla Horní
Vltavice, Zátoň a hrad Strážný (neboli Kunžvart). Středověkou kolonizací tak byla dokončena první
etapa osidlování Šumavy a vznikla poměrně hustá sít vesnic, především u obchodních stezek.
Postupně se lidé přesouvali i do vyšších poloh a k pohraničnímu hvozdu, kde se obec Strážný již
tehdy nacházela – viz první písemná zmínka 1359. Obchodní cesta zvaná Zlatá stezka úzce souvisí
s obcí Strážný.
Zlatá stezka19 20 vznikla jako obchodní cesta spojující německý Pasov a jižní Čechy. První jistá
zmínka o existenci této obchodní cesty vychází z královské donace českého cla (theloneum
Boemorum v roce 1010). Cesta byla určena pouze pro koně s nákladem, neboť vozy sjízdná nebyla.
Sloužila pro přepravu především soli, které se v Čechách nedostávalo, dále pak jižního ovoce a vína,
zámořského koření, drahých látek atd. Cestou zpět soumaři, jak se přepravcům říkalo, odváželi slad,

18

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r.2005
Anděra, M., Zavřel P. a kol.: ŠUMAVA, příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2003. ISBN 80-7340021-9.
20
Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea, 1994. ročník 1.
19
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chmel, pivo, kořalku, obilí, máslo atd. Sůl byla z východních alp dopravována po řece do Pasova a dále
pak po stezce do Čech soumary (zpravidla to byli sedláci, kteří sůl dopravovali na vlastní náklady
nebo ve službách velkoobchodníků). Jelikož byla stezka poměrně nebezpečná, sdružovali se
soumaři do tzv. karavan. Někdy si s sebou zajišťovali i ozbrojený doprovod. Nejvíce frekventovaná
byla stezka po žních a po zimě. Obilí bylo hlavním dovozním artiklem do Pasova, v zimě zase
byla zamrzlá bažinatá místa na stezce. Denní pochod měřil 25-30 km.
Původně vedla stezka pouze do osady Staré Prachatice. Na přelomu 13. a 14. století vznikly další
dvě postranní větve. Jedna vedla do Vimperka a druhá do Kašperských Hor. Název Zlatá
stezka (Guldin Steig) se však objevuje až v roce 1524, do té doby byly jednotlivé cesty označovány
pouze podle cílových míst. Symbolický název „zlatá“ tedy nebyl spojován s dolováním zlata ve 13.
a 14. století. Šlo spíše o privilegované označení, jež přinášelo zeměpanskou svobodu.
Cesta tak byla vnímána jako něco, co přináší oběma stranám zisk. Druhá možnost výkladu označení
„zlatá“ vychází ze samotné přepravované soli. V Čechách jí bylo tak málo, že byla hlavním dovozním
artiklem a nesla označení „bílé zlato“. Všechny 3 větve Zlaté stezky vycházely z německého
Pasova a ještě na německém území se rozcházely na 3 různé směry v Čechách.
Dolní Zlatá stezka – nejstarší a využívaná byla již od počátku 11. století. Spojuje
Pasov s Prachaticemi přes Salzweg, Strasskirchen, Ernsting, Waldkirchen, Schiefweg,
Boehmzwiesel, Fuerholz, Greinet, České Žleby, Volary, Blažejovice a Libínské Sedlo.
Střední
Zlatá
stezka –
doložená
v písemné
zmínce
z 9.7.1312.
Spojuje
Pasov a Vimperk přes Ernsting, Watzmannsreut, Hinterschmiding, Philippsreut, Strážný,
Horní Vltavici, Kubovu Huť, Arnoštku a Solnou Lhotu.
Horní Zlatá stezka – vznikla v polovině 14. století a byla nejméně využívána. Spojuje
Pasov a Kašperské Hory přes Salzgattern, Roehrnbach, Harsdorf, Freyung, Mauth a Kvildu.
Zlatá stezka byla zajištěna několika druhy opěrných bodů:
 Hrady v cílových městech, popř. v jejich blízkosti, které plnily funkci ochranou.
Zpravidla v nich žila vrchnost, nebo úředníci pověření výběrem mýtného
a cla (Oberhaus v Pasově, Wolfstein ve Freyungu, Vimperk, Kašperk, Vitějovice u
Prachatic)
 Hláskami na kopcích
s dalekým
výhledem.
Jejich
funkce
byla ochrana a kontrola provozu na stezce (Stožecký hrádek, Kuschwarda-Strážný)
 Opevněné body s vojskem. Funkce kontroly stezky a okolní krajiny (hrad Hus u Volar)
Z výše uvedeného textu je patrné, že pro potřeby Strategie se budeme podrobněji zabývat střední,
neboli Vimperskou Zlatou stezkou a hlásným hradem Kunžvart (Kuschwarda) v těsné
blízkosti Strážného. Díky tomu, že v oblasti Strážného vyrostala v minulosti železná opona, můžeme
tuto oblast označit za téměř neporušenou a pozůstatky Zlaté stezky na ní za velmi zachovalé. Strážný
byla poslední osada na české straně střední Vimperské Zlaté stezky. Jsou zde dochovány četné
úvozové cesty (Hohlwege). Na některých místech byla porušena výstavbou nové silnice na hraničním
přechodu Strážný – Philippsreut. Jeden z úvozů například končí přímo u směnárny celnice.
Vznik Vimperské větve Zlaté stezky se pojí s datem 9. 7. 1312, kdy se tehdejší pán Vimperský, Bavor
ze Strakonic, dohodl s proboštem z hradu Oberhaus u Pasova, Jindřichem z Leubelfingenu, že spolu
zajistí bezpečnou cestu kupcům z Pasova do Vimperku. Karel IV. ve své listině z roku 1359 (první
písemná zmínka o obci Strážný) tuto cestu nazval „solna czista“, tedy solná cesta. Brzy nato byl v její
blízkosti na vysokém kopci – 1115 m n. m. - postaven hrad Kunžvart. Nejprve byl označován jako
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„královské léno“ (Kungeslen), později jako „Králova stráž“ (Kunigswarte). Funkce hradu tedy
byla strážní a ochranná. Důležitost tohoto hradu potvrzuje i vojenské opevnění na kopci Šance (850 m
n. m.), protilehlém od Kunžvartu, nad osadou Kořenný, jež je Strážného součástí. Opevnění
pravděpodobně vzniklo na počátku třicetileté války (1618-1648), nebo v období Napoleonských
válek (1803-1815). Vimperská větev Zlaté stezky se od Prachatické odkloňovala v městě Ernsting.
Poté vedla přes Hinterschmiding, Herzogsreut a na české straně vedla přes Strážný, Horní Vltavici,
Kubovu Huť, Arnoštku, Solnou Lhotu a končila ve Vimperku. Vimperská větev se potýkala s nelibostí
Prachatic. Obě větve se považovaly za konkurenci, docházelo tak často ke sporům, neboť obchod se
solí ve středověku byl velmi výnosný. Prachatice si proto velice střežily svá obchodní práva.
Mezi takovéto spory patřil spor z roku 1404, kdy král Václav IV. omezil provoz na vimperské
větvi na pouhých 12 krosnařů se solí týdně. V roce 1502 byla zase podepsána dohoda, podle níž
si mohli soumaři vybrat, zda dovezou sůl do Prachatic, nebo do Vimperka. Prachatice
ani Vimperk nemohly jejich rozhodnutí nijak ovlivnit. Prachatice si své výsadní postavení uhájily,
avšak dovoz soli na vimperské větvi stoupal. V roce 1560 bylo do Vimperka dovezeno 20 000 prostic
soli. 1 prostice měla objem přibližně 70 litrů. Bylo to téměř poloviční množství, které bylo ve stejném
roce dopraveno do Prachatic.
Obrázek 18

21

Historická mapa Zlaté stezky21

Dostupné na: http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/radvanovicky-hrbet-jz-vrchol-i-hlv324/foto/ (staženo 17. 2.

2012)
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Obrázek 19

Větve Zlaté stezky22

K ochraně této větve, kromě Kunžvartu, sloužil i hrad ve Vimperku, pocházející z 2. poloviny 13.
století. Hrad založil zvíkovský purkrabí Purkart z Janovic. Jeho rod, který seděl na hradu ve Vimperku
až do 2. poloviny 14. století, se výrazně zasloužil o kolonizování území při prachatické a vimperské
větvi Zlaté stezky. Hrad Kunžvart byl vojenským účelovým objektem, který však neplnil
funkci rezidenční. Byl vystavěn během 1. poloviny 14. století na vrcholu Strážný. Funkci potvrzuje
i původní označení „královské léno“, později vyměněné za „Králová stráž“. Zřejmě jej mohl nechat
vystavět Jan Lucemburský. První písemná zmínka se také pojí s datem 1359, kdy jeho držení potvrdil
král Karel IV. Peškovi z Janovic a synům jeho bratra Herbarta a spolu s ním i vimperské panství.
Dalšími majiteli pak byli Kaplířové ze Sulevic od r. 1395, Malovcové z Malovic od r. 1494, Jáchym
z Hradce od r. 1553, Rožmberkové od r. 1554, novohradští Kolovratové od r.1601, Eggenberkové od
r.1630 a posledními majiteli pak byli Schwarzenbergové od r. 1719. Všichni však využívali k bydlení
pohodlnější Vimperský zámek. Hlavním objektem hradu byla obytná čtyřhranná plochostropá věž,
jejíž jedno nároží bylo zaobleno. Do hradu se vstupovalo od severu portály v obou lících. Vstup byl
osvětlován dvěma střílnovitými okny. 2 okna byla i v prvním patře. Obytná část věže se
nacházela nejspíš v druhém patře, kde byla pravděpodobně 4 větší okna a vytápěné podlaží. Hrad
Kunžvart je typická ukázka nejjednodušší varianty hradu donjonového typu. Donjonový typ hradu se
vyznačuje hlavní věží, kde je nejdůležitější obytná část s funkcí obrannou. Od roku 1547 byl
označován za pustý. V roce 1578 jej zachvátil požár a proměnil jej ve zříceninu.23 24

22

Dostupné na: http://www.nationalpark-wanderland.de/wandern/fernwanderweg-goldener-steig-guldenstrass.html
(staženo 17.2.2012)
23
Dostupné na: http://www.hrady.cz/index.php?OID=194 (staženo 18.2.2012)
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Důvodem stagnace obchodu na Zlaté stezce byla třicetiletá válka a dále pak i dovoz konkurenční
bavorské a rakouské soli. V dalších letech se už z těchto důvodů význam a lesk Zlaté stezky nevrátil.
V roce 1763, v době vzniku silničních sítí, byla vimperská větev vybrána jako nejvhodnější pro
výstavbu státní silnice spojující Pasov a Prahu.
Obrázek 20

Zřícenina hradu Kunžvart, 193725

Obrázek 21

Zřícenina hradu Kunžvart26

24

Anděra, M., Zavřel P. a kol.: ŠUMAVA, příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2003. ISBN 80-7340021-9.
25
Dostupné na: http://hrady.hyperlink.cz/s_kunzvart.htm (staženo 18.2.2012)
26
Dostupné na: http://www.travelguide.cz/cz/turistika/zriceniny-a-hradby/hrad-kunzvart (staženo 18.2.2012)
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V období husitských válek (konec 14. století – počátek 15. století) narůstaly národností, sociální
a náboženské spory. Ty se brzy objevily i v Pošumaví. Mezi první města, která se hlásila k myšlenkám
mistra Jana Husa,
byly
Klatovy
(1419
došlo
k vypálení
dominikánského
kláštera a byli vyhnáni odpůrci podobojí). Mezi další města, která se k táborskému svazu přidala,
patřila Sušice a nedlouho poté i Horažďovice a Prachatice, v jejichž okrese se Strážný dnes nachází.
Boje v Pošumaví mezi katolickou stranou a vyznavači podobojí, se odehrály například na hradě Rabí
(1420, 1421). Vojsko vedl Jan Žižka. V květnu a listopadu roku 1420 se mu podařilo podrobit
si Prachatice (do té doby katolické) a v roce 1423 došlo k vypálení Vimperku. Po smrti Jana Žižky se
výše zmíněná města stala stoupenci Prokopa Holého a podnikla několik vojenských tažení, včetně
tažení do Bavorska. Nejvýznamnějším odpůrcem husitů na jihu Čech byl Oldřich z Rožmberka.
Přeceňovaný mír mezi husity a katolíky nastolilo uzavření „kompaktát“ z 5. 7. 1436. V Čechách
tak nastala možnost svobodného výběru vyznání. Kompaktáta vítali všichni, kromě radikálních husitů
a katolické církve.
V době vlády Jagellonců (1421-1526) je možné zmínit osobnost Štěpánka Netolického, třeboňský
projektanta rybníků. V počátku 16. století se mu naskytla možnost získání prachatického panství jako
zástavní statek vyšehradské kapituly, jehož držitelem byl Václav z Doupova. Bohaté panství Prachatic
bylo drženo v rodu během celého následujícího století. V souvislosti s rybníkářstvím lze zmínit
nejstarší sypanou hráz v Čechách, vybudovanou na říčce Řasnici ve 14. století (tedy ještě v době
středověku). Hráz se nacházela nedaleko Strážného a prolomena byla v roce 1587. Dále se
v blízkosti Strážného rozprostíral na ploše 150 ha rybník Weiher, postavený Petrem Malovcem, ale
v roce 1581 byl vypuštěn.
Období raného novověku (od roku 1526, s nástupem Habsburků) přineslo mnoho změn. Tehdejší
služebník habsburského rodu, Vilém z Rožmberka, byl při vládě 40 let a dařilo se mu rozšiřovat
panství. Od roku 1554 mu patřilo i panství ve Vimperku. Do obecního povědomí se stále více
dostávaly peníze a obchod, města v Pošumaví tedy vzkvétala. Mezi prvními byly opět Klatovy, brzy
na to Kašperské Hory, Horažďovice, Sušice, Vimperk a především Prachatice. Těm se na úkor Písku
a Vodňan podařilo pohltit celý obchod se solí na Zlaté stezce. Prachatice byly tak bohaté, že si mohly
dovolit koupit hrad Helfenburg s městy Bavorov a Strunkovice. Rudolf II. Prachatice v roce 1609
povýšil na svobodné královské město. V tomto období se i rozšiřovalo řemeslo pohostinství. Je
dochováno množství zápisů o sporech způsobených pitím piva, vína a kořalky, která byla sice
zakázána, nicméně k dostání byla všude. Hospodou byl v době vlády Rožmberků každý osmý dům ve
městě, každý jedenáctý v městečku a ve vesnicích byl každý třicátý občan šenkýřem. Z několika zdrojů
se lze dočíst, že v příhraničí, kam Strážný spadá, se scházeli v hospodách Češi s Němci. S konzumací
piva souvisí i tehdejší rozkvět pivovarnictví. I Prachatice měly svůj pivovar, jeden z největších
na Šumavě. Přestože se v šumavských oblastech nejvýznamněji jevilo obchodování s dobytkem
a splavování dřeva, pokoušeli se místí sedláci pěstovat i pšenici, která byla jako jedna ze základních
surovin k výrobě piva žádaným zbožím na trhu. Kromě Rožmberků se v Pošumaví objevovaly i další
rody. Mezi nimi byly i novohradští Kolovratové, kteří od roku 1601 sídlili na hradě Kunžvart. Se
stejným datem je i spojen prodej vimperského panství Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat.
Období stavovského povstání (1618-1620) vneslo do Pošumaví výrazný pokles životní úrovně.
Prachatice byly dlouhými vojenskými tlaky značně postiženy. Císařská vojska obsadila celé Pošumaví
a umožnila tak příval vojska z Bavorska. Císařská moc se pak na Šumavě ustálila na dlouhou dobu.
V obci Kořenný, ležící v blízkosti Strážného, byli v červnu 1620 poraženi císařskou armádou
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vojáci velitelů stavovského povstání Mansfelda a Thuna. Nad vsí bylo patrné valové opevnění, o
velikosti přibližně 100 × 40 m, zvané Šance. Opět lze zmínit jeden z rodů, který od roku 1630 obýval
Kunžvart. Je to rod Eggenberků. Jan Oldřich z Eggenberku získal v roce 1622, za velice výhodných
podmínek krumlovské, netolické a volarské panství. Po pražské defenestraci v roce 1618 se panství
v Krumlově a v Prachaticích stalo místem neustálých bojů mezi českými stavy a císařskými žoldnéři.
Kvůli tomu, že Prachatické panství během krátké doby několikrát změnilo pána, došlo k výraznému
úpadku obchodu a tím pádem i životní úrovně jeho obyvatel. Na konci 17. století
byla ukončena doprava na prachatické Zlaté stezce. Důvodem byl dovoz soli z Gmundenu od roku
1692. Šumava se zachovala jako převážně zemědělská oblast s významným rozvojem sklářství
a dřevařství. Za zmínku jistě stojí Adlerova skelná huť v zaniklé osadě Samoty. Tobiáš Adler byl vážený
majitel skelných hutí v Dobříši a Rožmitálu. V roce 1754 majitel panství Josef Adam ze
Schwarzenbergu vyhověl Adlerově žádosti o přidělení pozemku u Strážného a o rok později mu byl
pozemek přidělen. Adler zde vystavěl pilu a sklárnu. Vyráběl křídové a páteříkové sklo a vyvážel ho
nejen do Čech, ale i do Turecka. Dokud vedl sklárnu Tobiáš Adler tak prosperovala. Bohužel ji předal
svému synovi Františku Antonínovi a od té doby sklárna upadala. Později, v roce 1798, koupil huť
Michal Mueller z Kašperských hor, avšak tuto prodejní smlouvu nepotvrdil kníže a huť sám vyplatil.
Brzy nato byla huť zrušena.27
V období 18. století výrazně oblast Pošumaví poznamenaly napoleonské války (1803-1815). V té
době se na Šumavě objevil hlad, bída a infekční nemoci. Po zřízení tzv. „zemské obrany“ vznikly 4
bataliony, aby odrazily útok Napoleona při tažení z Bavor do rakouského příhraničí. V březnu 1809,
kdy byl v Pošumaví vyhlášen stav bojové pohotovosti, se 3. batalion (z Železné Rudy) přesunul
přes Vimperk a Kunžvart na Pasov. K útoku však nedošlo a batalion se vrátil zpět. I nadále
zůstávala Šumava bez známek nacionalistických hnutí, která v Čechách probíhala, ale spíše byla pod
vlivem konzervativních představitelů šlechtického velkostatku. V roce 1884 vznikla Národní
jednota pošumavská, jež byla českým protějškem německé Boehmerwaldbund. Patřila mezi spolky
s širokou oblastí působnosti a vysokou členskou základnou. Pozornost Národní jednoty pošumavské
se soustředila především na národnostně smíšené oblasti. Jednota dohlížela na nežádoucí
vliv německé správy na pohraniční oblasti, poněmčování a na migraci Čechů z problematických částí
příhraničí. Do této oblasti samozřejmě spadala i obec Kunžvart. Naopak v městech s většinou
českého obyvatelstva se snažila o posilování jejich pozice v ekonomické sféře i v samosprávě.
Boehmerwaldbund se snažil naopak o posilování německého vlivu na příhraniční oblasti.

27

Kudrlička, V., Záloha, J. a kol.: Umění šumavských sklářů. Nakladatelství České Budějovice. Edice Šumava. 1987.
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Obrázek 22

Jubilejní spis Národní jednoty pošumavské, 190428

Národní jednota pošumavská stála i při vzniku Klubu českých turistů, některých národních domů
(např. v Prachaticích), čítáren, záložen a peněžních podniků (opět i v Prachaticích).
Jednota zřizovala také české školy apod. Významným spolkem byla také Matice školská. Opakem
Matice školské byl německý Schulverein (založený 1880), který měl v celém prachatickém okrese
velmi silnou základnu a hlavním smyslem bylo vytvoření komplexního systému německých škol
v oblastech Šumavy jak čistě německých, tak smíšených. I přesto, že se Matice snažila o zavedení
českých menšinových škol v oblastech s převahou německého obyvatelstva, byla Deutscher
Schulverein mnohem úspěšnější.
V 70. letech 19. století vznikaly sbory dobrovolných hasičů. V Kunžvartu byl založen taktéž
a dnes je nejstarším sborem dobrovolných hasičů na Českobudějovicku. V roce 1843 byla obec
Strážný povýšena na městys s vlastním znakem a právem pořádat trhy.
V 2. polovině 19. století se také na Šumavě odrazil vliv nastupující průmyslové revoluce.
K tradičním řemeslům Šumavy, jako bylo sklářství, pivovarnictví, těžba a zpracování dřeva,
papírenství a hamrnictví, se přidala další odvětví obživy. Začal se rozvíjet například sirkárenský
průmysl, nejvýznamnější podnik sídlil v Sušici – Solo Sušice. Dokonce i v Kunžvartě byla malá
sirkařská provozovna, o níž se bohužel nedochovaly téměř žádné údaje. Sirkárnu vedl Adolf
Habenberger a jediná existující etiketa sirek z této téměř domácí sirkárny je sběratelskou raritou. Se
Strážným se pojí mimo jiné i výrobna limonád Habelsberger. Výrobna sodové vody byla v tehdejší
osadě Stodůlky. Emil Habelsberger své limonády pojmenoval Kracherln. Rodina Habelsbergerů se
významně proslavila výrobou a distribucí dřeváků a zdobených malovaných dřeváčků, podnikali také
v pohostinství a obchodě se smíšeným zbožím.29 Mimo tyto provozovny byly v blízkosti Kunžvartu
v provozu i mlýny. Nejblíže byl Splavský mlýn (Dammmuehle). Na konci 19. století patřil německé
28
29

Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/priloha/tasch.php (staženo 20. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/data/w_spitz.php (staženo 20. 2. 2012)
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rodině Michelschlaeger a poté rodině Fuerch. V roce 1945 byl zkonfiskován a dnes je již zcela zničen.
Další mlýn Samstag (Samstagmuehle), který ležel při osadě Hliniště, patřil nejprve bohaté německé
rodině Reif a poté rodině Hampl. Tento mlýn byl také zcela zničen. Rodině Reif patřil i další mlýn ve
Světlých Horách. Majetkem rodiny byl téměř celé století až do roku 1945, kdy došlo ke
konfiskaci majetku. Poslední mlýn Kessel (Kesselmuehle), ležící taktéž při osadě Horní Světlé Hory,
patřil od konce 19. století do roku 1945 zámožné rodině Pauliků. Rodina Pauliků provozovala i jeden
z prvních hotelů.
Obrázek 23

Trosky Splavského mlýnu30

Obrázek 24

Samstag mlýn u Řasnice31

30
31

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=11243 (staženo 20. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14911 (staženo 20 .2. 2012)
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Obrázek 25

Trosky Světlohorského mlýna a pily32

Obrázek 26

Rozvaliny Kessel mlýna33

Mezi další významně rozšířený způsob obživy patřily v okolí Kunžvartu pily.
Paulusova pila (Paulussaege), sousedící s mlýnem Samstag, ležela v Hliništi. Na konci 19. století jej

32
33

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14783 (staženo 20.2.2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14787 (staženo 20.2.2012)
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spravovala rodina Millecker a od roku 1912 rodina Paulus. Roku 1945 byl majetek taktéž
zkonfiskován a dnes z něj zbyla pouze chátrající budova. V Horních Světlých Horách
stála Adolfova pila a Světlohorská pila, která patřila již zmiňované rodině Reif. Také
rodina Paulik měla kromě Kessel mlýna pilu.
Obrázek 27

Historický snímek Paulusovi pily34

Obrázek 28

Historický snímek Adolfovi pily35

Řivnáčův průvodce po Šumavě z roku 1883 se zmiňuje o Kunžvartě jako o sídle poštovního
a telegrafního úřadu a v němž žije 845 obyvatel. Řivnáč zmiňuje i hostinec rodiny Reif, který čítal 18
pokojů se 40 postelemi. Podle počtu postelí se za pokoj platilo 30 krejcarů až 1 zlatý. Při delším
pobytu byla cena nižší. Hostinec dokonce pronajímal povozy a to za 4 zlaté na den
povoz jednospřežní, za 6 zlatých na den dvouspřeží.36 Dalším pohostinským zařízením byl hotel
Paulik, patřící výše zmíněné zámožné rodině. V Hliništi byl například hostinec Schacherl.

34

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14915 (staženo 20. 2 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14799 (staženo 20. 2. 2012)
36
Borovský, F., A.: Řivnáčův průvodce po Šumavě. Nakladatelství Baset, Praha, 2002. ISBN 80-86223-33-7.
35
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Obrázek 29

Hostinec Schacherl a koupaliště v Hliništi37

Obrázek 30

Historický snímek hotelu Paulik, v pozadí s kostelem38

37
38

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=8215 (staženo 21. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3507 (staženo 21 .2. 2012)
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Obrázek 31

Hotel Reif na návsi39

Kromě výše zmiňovaných zařízení byla na konci 19. století v Kunžvartě také tkalcovská
škola na zpracovávání bavlny, dále výrobny nástrojů pro domácnost a řemesla a také
pila na zpracování rezonančního dřeva k výrobě hudebních nástrojů. V roce 1867 byla tato
pila oceněna v Paříži. Mezi služby, které obec nabízela, patřilo obuvnictví, krejčovství, holičství,
řeznictví, pekárna, cukrárna, trafika a samozřejmě obchody s potravinami i drogerií. Byla zde škola,
četnická služebna, již zmiňovaný sbor dobrovolných hasičů, sportovní spolek, pěvecký sbor
a divadelní spolek. V tuto dobu zde žilo 845 německých obyvatel. V roce 1868 došlo k velkým
záplavám, které byly způsobeny množstvím tajícího sněhu. O rok později, v roce 1869
zasáhla Šumavu
zase
obrovská
vichřice
a zničila 104
ha lesů.
Tato
událost
40
však přispěla k rozvoji především dřevařského průmyslu. Nezpracované dřevo bylo napadeno
kůrovcem a bylo nutné jej odstranit. Sváželo se z lesa rovnou na trhy. Upadající průmysl však vichřice
zachránila jen na krátkou dobu a do hor se postupně vracela chudoba. Mezi specifické
zajímavosti příhraničních oblastí, zejména právě Kunžvartu, patřil obchod s husami. „Husáci“, jak se
obchodníkům s husami říkalo, hnali hejna hus, nakoupených v Čechách, po Zlaté stezce do
německého Freyungu. Poté, co byla vybudována silnice ze Strakonic přes Vimperk až k hranicím
s Bavorskem, nebyla již Zlatá stezka tolik využívaná. Tehdejší frekventovanost silnice
nebyla nijak vysoká. Teprve v období 1. světové války se automobilový průmysl rozšířil
a automobilová doprava zintenzivnila, také tento faktor zapříčinil konec „husích pochodů“. Husy byly
hnány pouze v sezoně, nejvíce na začátku podzimu. Hejna nebyla nikdy menší než 1 000 kusů. Díky
jihočeskému rybníkářství a vhodnosti vodních toků se zde husám dařilo a jejich maso bylo
vyhledávaným artiklem na německé straně. Pochod trval několik dní a husáci museli celé hejno
udržet pohromadě. Krmivo poskytovaly příkopy u cesty a pokosená strniště, tak musely být husy jen
výjimečně přikrmovány. Denní pochod končil většinou ve dvoře sedláka v jedné z osad, kterou
trasa husáků vedla. Mezi nimi i Kunžvart. Ze Solné Lhoty do Kunžvartu trval pochod jeden den. Ve
Freyungu na husáka čekal freyungský obchodník a husy skoupil.41
Domácí dřevovýroba se v oblasti Kunžvart proslavila především díky rodině Habelsbergových.
Jejich artiklem byly dřeváky a malované dřeváčky. Pro výrobu „teplejších“ dřeváků se používalo dřevo
smrkové a z bukového dřeva se dělaly dřeváky na jaro a léto. Dřeváky se nosily na celém území
Šumavy, neboť zanechávaly nohu v suchu a teple. O pohodlnosti lze však jen spekulovat. Dřeváky se
později rozšířily i do Bavorska, kde se jim říkalo „české boty“. Vyráběly se 2 typy dřeváků. Jedny byly
39

Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=30 (staženo
21.2.2012)
40
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=30 (staženo
21.2.2012)
41
Neumann, J.: Šumava, zajímavosti o lidech, přírodě a řemeslech. Vydavatelství Víkend, 2009. ISBN 978-80-7433-005-6.
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celodřevěné, druhý typ měl dřevěnou pouze podrážku a svrchní díl byl z kůže. Dřevákům bez paty se
říkalo pantofle a ty s patou byly označovány jako nejšlata. Řemeslo nebylo jednoduché, protože se
snadno nezkušenému řemeslníkovi mohlo stát, že odštípl kus dřeva. Bylo i velmi málo výdělečné.
Jeden pár stál okolo 10 krejcarů, později ještě méně. Pokud se výrobek povedl, dávaly se dřeváky
zakouřit a vyudit do komína. Tím získaly hnědou barvu a trvanlivost. Ti nejzručnější
řemeslníci vyrobili za den až 10 párů dřeváků.
Obrázek 32

Výroba dřeváků42

Obrázek 33

Známa značka dřevovýroby Spitzenberger, sídlící v Scheureku (Stodůlky)43

Dalším dřevařským domácím výrobkem, který se v Kunžvartě vyráběl, byl „dřevěný drát“. Ten byl
spojen s výrobou sirek. Dřevěný drát byl zpravidla vyráběn rovnou v sirkárnách. Vyráběla se zde
dřívka, která měla délku sirky z nařezaných kotoučů jedlového, nebo smrkového dřeva. Dřevo se
nejprve řezalo na délku 80-140 cm, očistilo se od kůry a rozštíplo napůl. Horní hrana se pak ručně
42

Dostupné na: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_hospod.xml (staženo 21. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/zvyrazni.php?Soubor=priloha/spitz.php&Nazev=Kun%9Evart (staženo 21.
2. 2012)
43
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ohoblovala a následně upevnila do hoblovací lavice. Hoblování samotného drátu se pak provádělo
několika druhy nožů a hoblíků. 1 svazeček (určoval se jako plná ruka drátu) obsahoval přibližně 300
drátů, 1 balík tvořilo 50 svazečků. Kromě dalších měst, jako byla Zátoň, Horní Vltavice nebo Kvilda, se
nejdéle udržela jeho výroba ve Strážném a Řasnici. To už se ale drát používal i k výrobě stahovacích
rolet. V létě se vyrobily trojhranné laťky, které se nechaly na slunci vyschnout a poté se z nich
štípala přibližně 140 cm dlouhá prkénka. V roce 1865 se v Kunžvartě na výrobě drátu podílelo 24 lidí.
Dalším výrobkem v Kunžvartě byla již zmiňovaná výroba rezonančního dřeva, které je označováno
jako nejušlechtilejší výrobek šumavského dřevařství. K jeho výrobě byly potřebné staré, rovné
stromy, s jemnými, přesto výraznými letokruhy, nejlépe z vyšších poloh, kde rostly pomalu
a rovnoměrně. Pro výrobu houslových prken se stromy nejprve porazily bez odstranění kůry
a nařezaly na 30-35 cm dlouhé špalky. Ty se následně namočily do vody na několik týdnů a poté
štípaly na prkénka silná 1-1,5 cm. Teprve pak se z nich odstranila kůra a blána. Prkénka se nakonec
označila a poskládala v pořadí, v jakém byla nařezána. Na klavíry se používalo výhradně smrkové
dřevo, na výrobu kontrabasů i jedlové. V Kunžvartě vlastnila výrobnu rezonančního
dřeva rodina Reifů. Jednu takovou měli také v Zátoni. Výroba byla v Kunžvartě ukončena mezi léty
1870 - 1875, kdy se přešlo k tradiční pilařské výrobě.
K dalšímu dřevařskému umění obyvatel Kunžvartu patřilo řezbářství. Vyráběli se zde hračky,
píšťaly, houpací koně, krabičky na tabák, hole, dýmky, kříže, rámy na obrazy a zrcadla nebo sochy
světců. V Kunžvartě se touto výrobou živil Václav Bredl Winzig. Dalším řezbářem byl Rothbauer, který
si tak přivydělával řezbou ebenovo-javorových dýmek, vyrobených místním soustružníkem
Stegbauerem. Rothbauer za řezbu jedné dýmky inkasoval 1 zlatý.
Mezi „nekalá“ řemesla, typická pro hraniční oblasti, patřilo pašeráctví a loupežnictví.
Pašeráci využívali příležitosti vyhnout se placení cla různými cenami nedostatkového zboží na obou
stranách hranic. Podle příhraničního obyvatelstva šlo o řemeslo počestné. Dobrý pašerák byl
obyvateli uznáván, a pokud přenechal krajanům své zboží za slušnou cenu, byl velmi vážený. Někdy
dokonce pašeráci půjčovali i peníze. Z Čech se do Bavorska pašovalo víno, cukr, mouka, cigarety,
kůže, boty a perník. Z Bavorska do Čech zase cukerín, čokoláda, káva, sůl, vlna a hedvábí, arsenik, ale
především šňupací tabák „brizil“. Zkušený pašerák musel být inteligentní, odvážný, fyzicky zdatný
a musel znát dokonale terén na obou stranách hranice. V oblasti Třístoličníku, nedaleko Strážného, se
pašeráci shlukovali až do stočlenných ozbrojených tlup, aby přenesli co největší množství zboží.
Při své „práci“ se každý pašerák maskoval. Pašeráci si nasazovali plnovousy a černili obličej. Zato
loupežníci tak oblíbení nebyli, neboť okrádali nejen šlechtu, ale i obyčejné lidi. Především o dobytek.
Někdy dokonce lidi připravili o život. Loupežníci byli v příhraničí známí už od středověku, ale jejich
řemeslo se udrželo až do sklonku 18. století. Mezi drobné loupežníky patřili komedianti, potulní
muzikanti, tanečníci a kejklíři, dezertéři, poutníci apod. Ti si taktéž obstarávali obživu hbitým
drobným loupením, a proto byli mezi obyvateli příhraničních oblastí velmi neoblíbeni.44

44

Nedvěd, P., Voděrová, H.: Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla lesem. Nakladatelství Regionall, 2009. ISBN
978-80-904310-0-3.
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Obrázek 34

Pašeráci lapení četníky45

V období 20. století došlo k zásadním změnám nejen na Šumavě. V roce 1914 byl spáchán atentát
na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a následně vypuknula 1. světová válka. V bojích se
proslavil i 91.pěší pluk z Vimperka, označován za jeden z nejlepších útvarů rakouské armády. Bojoval
v Srbsku, Haliči a později byl nasazen na italskou frontu. V roce 1915 na Šumavu poprvé dorazily
transporty raněných ze Srbska a Haliče. Ve Vimperském zámku byl pro raněné otevřen lazaret.
V témže roce byl také zaveden lístkový systém. Lidé byli nuceni odprodávat armádě obilí, brambory
a skot. Další vývoj situace byl stále horší. O obživu přicházeli továrníci a řemeslníci. To vše umocnilo
i množství padlých vojáků ze šumavských obcí. Po následně uzavřeném míru a vzniku samostatného
československého státu se situace v oblastech, kde převažovali Češi, vyvíjela bez problémů.
Naopak v oblastech příhraničí tomu bylo jinak. Vznikla tzv. šumavská župa, která nejprve
vyhlásila absolutní nezávislost na československém státu, ale pak vyslala své dva zástupce
Hausera a Wichtla do Vídně, kde vyjednali připojení župy k Horním Rakousům. 23. 11. 1918 byly
obsazeny 91. pěším plukem z Českých Budějovic Prachatice a k nim vedoucí železnice, aby zde byl
nastolen pořádek podle československých úřadů. Brzy na to byly obsazeny Volary a následně i Horní
Planá. V roce 1919 došlo k prvním tajným všeobecným volbám na základě rovného práva.
V šumavském pohraničí se tak dostala k moci německá sociální demokracie. Rok na to proběhly
volby do parlamentu a obyvatelé Šumavy v nich odevzdali lístky opět s podporou německé sociální
demokracii. Tím se stala německá sociální demokracie 3. nejsilnější stranou v Československu.
Získala 31 mandátů. Němci se tak v Pošumaví dostali především na pozice ve státní správě jako
finanční úřady, četnictvo apod. Pozitivní však bylo, že vzniklo mnoho nových škol.

45

Dostupné na: http://volary.eu/volary-%E2%80%93-mesto-vojenske-historie/paseraci (staženo 22.2.2012)

39
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Obrázek 35

Isidor Stoegbauer, učitel se svými žáky před německou kunžvartskou školou, okolo
roku 192546

V této době se zde významně angažovala Národní jednota pošumavská, aby pokračovala ve svých
idejích zřizování Národních center českého kulturně-společenského života a národně menšinových
škol právě v oblastech s převahou Němců. Zejména v důsledku pozemkové reformy se na Šumavě
zvýšil počet Čechů, což bylo pozitivní. To se němcům příliš nelíbilo.
Další rána přišla v červnu 1922, kdy zachvátil obec Kunžvart obrovský požár, který si vyžádal 5
lidských životů a shořelo během něj 17 domů.
Obrázek 36

Historický snímek části Kunžvartu před vyhořením47

46

Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/zvyrazni.php?Soubor=priloha/stogb.php&Nazev=Kun%9Evart (staženo 22.
2. 2012)
47
Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/zvyrazni.php?Soubor=priloha/ilg.php&Nazev=Kun%9Evart (staženo 23. 2.
2012)
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Obrázek 37

Plánek rozsahu požáru a postižené části Kunžvartu, popsaný v obecní kronice48

Ačkoli v této době probíhala na Šumavě elektrifikace obcí, velmi negativně se na Pošumaví
odrazila světová hospodářská krize, během níž byla registrována velmi výrazná nezaměstnanost. To
přispělo k stále větší inklinaci pošumavského obyvatelstva k německým radikálním nacionalistickým
a fašistickým stranám. V květnu 1935 získali Henleinovci obrovskou podporu ve volbách. Po obsazení
Rakouska došlo ještě k dalšímu posílení SdP vedenou Henleinem. Například v Horní Plané, blízké
Kunžvartu, bylo z 1068 odevzdaných volebních lístků 937 pro SdP. K hospodářské krizi se koncem 30.
let na jihu a jihozápadě Šumavy přidala krize agrární. Nezaměstnanost se tak dostala na Šumavě
na 20%. Také tento faktor vyprovokoval stále se zvyšující nenávist mezi Čechy a Němci. Vše bylo
dovršeno Mnichovskou dohodou z 30. 9. 1938 mezi Německem, Itálií, Velkou Británií a Francií.
Zmíněná dohoda rozhodla o odtržení Sudet od Československa. Většina německého
obyvatelstva tento krok vítala. K ozbrojeným bojům došlo na Knížecích Pláních, v Horní Plané apod.

48

Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/zvyrazni.php?Soubor=priloha/lom.php&Nazev=Kun%9Evart (staženo
23.2.2012)
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Obrázek 38

Mapa Československa po podepsání Mnichovské dohody49

Podepsání dohody způsobilo emigraci obyvatel z Němci zabraného území do Československa.
Zpravidla šlo o Čechy, výjimkou ale nebyli ani Židé a němečtí antifašisté. Pošumaví bylo v té době
téměř čistou agrární oblastí bez průmyslu. Pokud byl nějaký průmysl zachován, v následujících letech
byl v naprosté většině nepříznivou situací donucen svou činnost ukončit. Další rána přišla 14. a 15.
března 1939, kdy došlo nejprve k obsazení Slovenska a den poté také Čech. 16. března tak vznikl
Protektorát Čechy a Morava. Prachatické oblasti se nevyhnuly ani transporty smrti. Cílem bylo
rozptýlit, popř. zlikvidovat menší skupiny vězňů z koncentračních táborů, zajatce a sovětské dělníky.
Na konci dubna 1945 prošlo několik transportů i přes obvod četnické stanice Kunžvart. To už se
blížila americká armáda v čele s generálem Pattonem. Americké stíhačky shazovaly na území jižních
a jihozápadních Čech letáky, které popisovaly postup spojeneckých vojsk a linii fronty, a které
vyzývaly Čechy k ozbrojeným odporům proti Němcům k 1. 5. 1945. Blížící se konec války zaktivoval
politické spojence, kteří měli za cíl jedno – nové uspořádání světa. 1. 5. 1945 přijel americký
tank na průzkumnou akci i do obce Strážný. Musel se však vrátit, protože došlo k těžkému zranění
jednoho z posádky. Průzkumné akce měly zajistit postup hlavních sil při hranici a připravení půdy pro
vstup na československé území. 5. května došlo k úplnému obsazování jižních a západních Čech
americkou armádou. K bojovým střetům došlo mimo jiné i u Kunžvartu, kde
procházela jednotka generálmajora Irwina. Po vytvoření demarkační linie brzy skončila 2. světová
válka. Na Šumavě došlo k obrovským škodám na majetku a hodnotách. Utrpení však nepocítili jen
Češi, ale také Němci. U německých podnikatelů, průmyslníků, zemědělců apod proběhla konfiskace
majetku. To se samozřejmě dotklo i obce Kunžvart a jejího německého obyvatelstva. Ve výše
uvedeném textu jsou německé rodiny a jejich obživa popsány. Do dnešního dne probíhají spory se
Sudetskými Němci o navrácení pozemků, nemovitostí apod.

49

Dostupné na: http://venkovskyden.blogspot.com/2008_09_01_archive.html (staženo 23.2.2012)
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V poválečném období se v příhraničí objevily tzv. amgoty. Šlo o jednotky vojenských správ v
oblastech obsazených americkým vojskem. Obyvatelům příhraničí se však tento postup nelíbil, neboť
v řídících funkcích veřejné správy byli ponecháni bývalí nacisté a kolaboranti. Proto v těchto
oblastech obyvatelé Američany moc neuznávali a raději by uvítali Rudou armádu z Ruska.
Němci byli z českého příhraničí odsunuti a Ministerstvem národní obrany zde byly zřízeny
reorganizační jednotky, vedené generálem Ludvíkem Svobodou. V dodatku rozkazu stojí: „Všechny
Němce vykažte z území historických hranic. Pro udržení chodu zemědělství a průmyslu…nechte
dostatečný počet dělníků a zaměstnanců, kteří zůstávají na místě jako cizí dělníci bez občanských
práv.“ Problematika smíšených česko-německých rodin byla řešena zvlášť. Němci se v pohraničí
nesměli sdružovat, volně pohybovat, cestovat, zdržovat na veřejných prostranstvích, navštěvovat
veřejné podniky jako kina, divadla apod. Docházelo k cenzuře a omezování jejich korespondence a to
do té doby, než byli definitivně odsunuti. Všichni byli nuceni nosit přes rukáv bílou pásku s písmenem
„N“. Říšští Němci a němečtí uprchlíci nosili pásku žlutou. V tu dobu byla Šumava napadena kůrovcem
a tak bylo mnoho Němců donuceno pracovat jako lesní dělníci. Odsun německého
obyvatelstva zahájil novou etapu v osidlování Šumavy. Přicházeli sem noví obyvatelé, Češi. Pro nové
obyvatelstvo představovala Šumava téměř neznámou krajinu. Museli se z oblastí sžít a najít
tak vlastní novou identitu. Objevili se zde i tací, kteří sem přišli pouze rabovat majetek po Němcích
a poté se vraceli zpátky do vnitrozemí. Vraceli se sem i Češi, kteří byli donucení uprchnout, nebo
byli odsunuti do zahraničí. Zajímavostí je, že se zde snížil výrazně průměrný věk, neboť v nových
pohraničních a přírodních podmínkách byl schopnější se přizpůsobit. K finanční stráži bylo postupem
času přiděleno 12 rot Sboru národní bezpečnosti. 1. 7. 1946 ministerstvo vnitra vytvořilo společnou
sestavu Finanční stráže, Sboru národní bezpečnosti a vojska pro střežení státní hranice a zajištění
bezpečnosti a pořádku v pohraničí. Cílem střežení státní hranice bylo zamezit pašování a nelegálním
přechodům hranice. Únorový převrat v roce 1948, kdy se k moci dostali komunisté, se příhraniční
prostor o to víc uzavřel. Překročení státní hranice bylo trestným činem. Do pohraničního pásma byl
zakázán vstup lidem, kteří zde nežili nebo nepracovali. Také byl značně potlačen kulturní, sociální
i hospodářský život.
Obrázek 39

Symboly Pohraniční stráže50

Koncem padesátých let 20. století se Kunžvart podle nedalekého vrchu přejmenoval na Strážný.
V dubnu 1951 bylo podél hranic s Německem a Rakouskem zřízeno zakázané a hraniční pásmo.
Zakázané pásmo měřilo od státní hranice až 2 km. Z něj bylo všechno obyvatelstvo okamžitě
50

Dostupné na: http://www.odklepnuto.cz/aukce/5457892/pohranicni-straz-ps-neprojdou.html (staženo 23.2.2012)
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vystěhováno. Hraniční pásmo měřilo od hranice zakázaného pásma v průměru 2 - 6 km. Do tohoto
pásma mohli civilisté pouze na zvláštní povolenky. Hranice těchto území byly opatřeny zábranami ze
železa, ostnatých a elektrifikovaných drátu, nástražnými systémy se světlicemi, dělobuchy apod.
Proto se vžilo označení „železná opona“. Elektrické napětí v roce 1965 vymizelo, neboť docházelo ke
smrtelným úrazům nejen civilistů, ale i příslušníků Pohraniční stráže. Nahrazeno bylo signální stěnou
s vysokou citlivostí. Přímo v hraničním prostoru dohlížely na pořádek Pohraniční roty, čítající
přibližně 60 osob, žijící zpravidla na okraji pohraničních vesnic. Nedaleko Strážného je Soumarský
potok, který v padesátých letech sloužil k přechodu agentů-chodců do ČSR. Potok byl jednou
z hlavních tras zpravodajské služby Josefa Hasila, kterému lidé z Pošumaví začali říkat Král Šumavy.
Došlo zde k tragické přestřelce mezi jeho lidmi a pohraničníky. Hasilova skupina utrpěla taktéž
zranění a musela se vrátit zpět do Bavorska. V únoru 1948 opět došlo k tragické přestřelce,
tentokrátě pravděpodobně v Horním Cazově (zaniklé osadě Strážného). Zastřelen byl jeden
příslušník SNB a jeden zraněn. K vyšetření přestřelky pověřil okresní velitel StB Lenc
praporčíka Petráka. Podle výpovědi viděl cestář (udavač), bydlící blízko Soumarského mostu,
přecházet 5 vojáků. Přivolaná hlídka zjistila, že se vojáci ubytovali ve vysídleném domu v Cazově.
Prozradil je kouř, když si rozdělali oheň na usušení oblečení. Vojákům se podařilo utéci. Později se
ukázalo, že patřili k tankovému praporu majora Nechanského, zetě Laušmana, který se postavil
na odpor komunistickému puči. 18. 11. 1968 došlo v prostoru bývalé osady Dolní Cazov k další
tragédii, kdy jeden pohraničník zastřelil druhého, když se pokusil utéci přes hranice. Údajně měl být
postřelen do stehenní tepny a vykrvácet na německé straně. Střílející pohraničník, desátník, byl
povýšen na četaře a obdarován hodinkami za zásluhy o zabránění narušení hranice a „zadržení“
narušitele. O 30 let později soud vyslovil jeho vinu z ublížení na zdraví s následkem smrti, ale
prezidentská amnestie ho zachránila. Před soud ho dostal až Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu
komunismu.
Komunistickému režimu neunikla ani katolická církev. V roce 1965 byl ve Strážném zbořen kostel
Nejsvětější Trojice z roku 1780, který o šest let později po zásahu bleskem, vyhořel a následně byl
opraven a zvětšen. Další rekonstrukce ho čekala v roce 1926. Rozkaz ke zboření vydal 28. 3. 1965
odbor výstavby ONV Prachatice.51 Během čtyřiceti let trvání železné opony zemřely stovky osob.
Mezi nimi i 648 příslušníků Pohraniční stráže. K nejčastějším úmrtím docházelo v ozbrojených
střetech, neopatrným zacházením se zbraní, zásahem el. proudu či tvrdou službou. O pravé příčině
jejich smrti se však mlčelo. Zkáza v pohraničí byla dokonána. Zmizely malé osady, které byly pro
Šumavu typické. V oblasti Strážného to byla osada Dolní Cazov, Horní Světlé Hory, Dolní Světlé Hory,
Stodůlky, Silnice (ty byly neobydleny od roku 1946). Domy byly zbourány, zapáleny nebo posloužily
jako terče pro výcvik vojska. Opona padla až po listopadu ´89.

51

Pek, J.: Kronika šumavských hvozdů. Nakladatelství Papyrus, Vimperk, 1998. ISBN 80-85776-82-0.
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Obrázek 40

Součástí "železné opony" byly i strážní věže52

Pravděpodobně jedinou pozitivní věcí na postavení „železné opony“ je fakt, že krajina Pošumaví
byla téměř netknutá lidskou rukou a po jejím pádu vzbudila v lidech touhu po jejím znovuobjevení
a obdiv přírodních krás Šumavy.53

52

Dostupné na: http://www.nppodyji.cz/fotogalerie-v-podyji-se-nachazi-jedny-z-poslednich (staženo 23. 2. 2012)
Naprostá většina textu je z knihy: Anděra, M., Zavřel P. a kol.: ŠUMAVA, příroda, historie, život, Nakladatelství Miloš
Uhlíř – Baset, 2003. ISBN 80-7340-021-9.
53
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2.2
2.2.1
2.2.1.1

Hodnocení předchozích strategických dokumentů a realizovaných projektů
Strategické dokumenty na úrovni svazků obcí a místních akčních skupin
Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko

Městys Strážný je součástí svazku Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko. Svazek vznikl v roce
1999 za účelem regionálního rozvoje. Kromě Strážného jsou jeho členem i obce Borová Lada, Buk,
Kubova Huť, Horní Vltavice, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny a Želnava.
Hlavním předmětem činnosti svazku je prosazování a propagace mikroregionu a celého zájmového
území, vzhledem k významnosti jeho spádového území. Společně se obce podílejí na významných
investičních akcích, zkvalitnění infrastruktury, občanské vybavenosti území, zlepšování pracovních
příležitostí, využití místních zdrojů pro ekonomický rozvoj obcí, propagaci mikroregionu a celého
zájmového území, vytváření podmínek pro rozvoj turismu apod.54
2.2.1.2

Místní akční skupina Chance in Nature

Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko je členem Místní akční skupiny Chance in nature. Jedná se o
sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působících na území Jihočeského
kraje, konkrétně na území Prachaticka, Vlachovobřezska, Čkyňska, Vacovska a Vimperska. Sdružení
bylo založeno v roce 2004 a jeho hlavním cílem je maximální možné využití spádového území a zajistit
trvale udržitelný rozvoj s ohledem na ekologické principy. Skupina navazuje partnerství na místní,
regionální, národní i nadnárodní úrovni a společně realizuje projekty a rozvojové plány. Hlavní
tři obory podpory jsou podnikání, životní prostředí a lidské zdroje. Chance in nature spolupracuje
s Evropským sociálním fondem v ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, ROP Jihozápad apod.55 Městys Strážný v současné době využívá
bezplatného pilotního vzdělávání v rámci tohoto sdružení.

2.2.2

Strategické dokumenty městysu Strážný a realizované projekty

Pan starosta Vacek si není vědom existence předchozích
Mezi nejvýznamnější realizované projekty ve Strážném se řadí:56

strategických

dokumentů.

Oprava nynějšího Úřadu městyse Strážný č.p. 23: původně zde byla základní škola.
Pořizovací cena byla ve výši 18 808 813,- Kč. Městys si vzal od KB půjčku ve
výši 13 449 411,- Kč.
ČOV, kanalizace a dostavba: práce probíhala ve třech fázích, přibližně po dobu 15 let.
Pořizovací cena byla v konečné fázi 33 263 102,- Kč. Dotace byla poskytnuta ze SFŽP ve
výši 21 188 663,- Kč.
Tepelná čerpadla: pořizovací cena čerpadel byla 1 332 667,- Kč. Dotace ze SFŽP byla ve
výši zřejmě 829 178,- Kč.57
Solární panely: Pořizovací cena 2 847 461,- Kč. OD KB si obec půjčovala částku 950 000,Kč. Dotace ze SFŽP byla poskytnuta ve výši 789 089,- Kč.

54

http://www.hornivltava.cz/mrhvb/
http://www.chanceinnature.cz/podnikani/cesty-evropy/
56
Dle vyjádření Úřadu městysu Strážný
57
Dle vyjádření Úřadu městysu Strážný
55
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Technické zázemí – garáže u ČOV: pořizovací cena 5 262 405,- Kč. Půjčka u KB ve
výši 1 550 000,- Kč. Z Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 129 774,- Kč.
Výstavba pietního místa: Pořizovací cena projektu byla 1 887 932,- Kč. Dotace z Cíl 3 byly
poskytnuty ve výši 1 478 781,- Kč.
Výstavba 3 půdních bytů (tzv. sociálních bytů): dle faktur byla pořizovací cena přibližně
6 000 000,- Kč. Zřejmě zde měla být poskytnuta dotace i z SFRB.
Další projekty byly oprava budovy SDH, vybudování hřiště, keltské stezky, zpracování
regulačního plánu. Všechny však maximálně do výše 300 000,- Kč.

2.3

Základní informace o městysu Strážný

Městys Strážný leží v Jihočeském kraji, okres Prachatice, v nadmořské výšce 834 m n. m. První
písemné zmínky pochází z roku 1359. Nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Vimperk, stejně tak je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Vimperk. K městysu
Strážný jsou přidružené 3 obce – Hliniště, Řasnice a Kořenný. Další katastrální území jsou pak Dolní
Cazov, Dolní Světlé Hory, Horní Světlé Hory, Stodůlky u Strážného a Silnice.58 Celková katastrální
výměra činí 4963,99 ha. Počet obyvatel k 31. 12. 2010 je 432. Hustota obyvatelstva na km2 je tedy
8,7. Celkový počet katastrů v obci je 8 a stejný počet je i územně technických jednotek.59
Městys Strážný vznikl jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních
vztazích vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městys je tedy právnickou
osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Městys Strážný zajišťuje chod veřejné
správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených
zákonem.60
V současné době má městys Strážný sedmičlenné zastupitelstvo, (uvolněným) starostou je Bc. Jiří
Vacek, (neuvolněnou) 1. místostarostkou pak Mgr. Jiřina Kraliková. Dalšími členy zastupitelstva jsou
Petr Hörmann, Martin Szwanczar, Ondřej Novák, Vítězslav Fendrich a Antonín Zajac st. Součástí
úřadu je povinný kontrolní a finanční výbor a dále pak kulturní a bytová komise.
Kontrolní výbor:
Předseda: Antonín Zajac st.
Členové: Pavel Zagatta, Ondřej Zagatta
Finanční výbor:
Předseda: Vítězslav Fendrich
Členové: Iveta Žáková, Antonín Zajac st.
Kulturní komisi představuje Lucie Dostálová a Božena Szwanczarová, bytovou komisi spravuje
předseda Ondřej Novák a členové Jiří Šavrda a Eva Tesařová st.

58

Dostupné na: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/550531 (staženo 10. 2. 2012)
Předběžné výsledky Českého statistického úřadu SLDB k 31. 12. 2010
60
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=51 (staženo 10. 2.
2012)
59
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Občanům spádových obcí byl nabídnut osadní výbor, ale nikdo o něj neprojevil zájem.61
Tabulka 1

Seznam správních úřadů pro městys Strážný

Stavební úřad; Městský úřad Vimperk - Odbor výstavby a ÚP, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk
Finanční úřad; Finanční úřad ve Vimperku, 1. máje 200, 38501 Vimperk
Matriční úřad; Městský úřad Vimperk – Matrika, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk
Úřad práce; Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prachatice, Poštovní 113, 38301 Prachatice
Úřad práce; Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vimperk, Nad Stadiónem 199, 38501 Vimperk
Úřad práce; Úřad práce - Kontaktní pracoviště Volary, Soumarská 51, 38451 Volary
Katastrální úřad; Katastrální pracoviště Prachatice, Za Baštou 232, 38301 Prachatice
OSSZ; OSSZ Prachatice, Nádražní 1121, 38311 Prachatice
Živnostenský úřad; MÚ Vimperk - Obecní živnostenský úřad, Nad Stadionem 199, 38517 Vimperk
Soud; Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 38318 Prachatice
Státní zastupitelství; Okresní státní zastupitelství Prachatice, Pivovarská 3, 38311 Prachatice
Hygienická stanice; Územní pracoviště Prachatice, Nemocniční 204, 38301 Prachatice
Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=550531

2.4

Sídelní struktura a demografické údaje

2.4.1

Sídelní struktura

Sídelní strukturu městysu Strážný zachycuje níže uvedená tabulka.
Tabulka 2

Sídelní struktura městysu Strážný

Obec

Katastrál
ní
plocha (h
a)

Strážný

4 963,99

Počet
Počet
Počet
územně
Rozloha (k
Hustota obyvatelstva (obyv
obyvate
katastr technických
2
2
m)
atel na km )
l
ů
jednotek (U
TJ)
49,64
432
8,7
8
8

Počet
částí
obce
(CO)
4

Zdroj: Český statistický úřad

Současná sídelní struktura je tvořena 4 místními částmi a 8 katastrálními územími. Místní
části městysu Strážný jsou Strážný, Kořenný, Hliniště a Řasnice. V minulosti zahrnovala sídelní
struktura městysu Strážný také tyto místní části (osady) – Dolní Cazov, Dolní Světlé hory, Horní Světlé
hory, Stodůlky, Silnice, Žlíbky a Samoty. Tyto místní části (osady) jsou již dnes zaniklé. Důvody jejich
zániku lze najít v historii obce – odsun německého obyvatelstva a vznik přísně hlídaného hraničního
pásma.
Popis jednotlivých místních částí – současných i zaniklých – je uveden v kapitolách níže.
Součástí městysu Strážný jsou 3 obce. Kořenný, Hliniště a Řasnice.

61

Dle informací poskytnutých Úřadem městysu Strážný
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Obrázek 41

2.4.1.1

Katastrální mapa městysu Strážný62

Místní část Strážný

Místní část Strážný leží jižně od osady Kořenný a západně od osady Hliniště v těsné blízkosti řeky
Řasnice a potoku Častá. Strážný se nejvíce rozrůstalo v 19. století. V porovnání s rokem 1790, kdy zde
stálo 22 domů, v místní části v roce 1840 stálo již 65 domů a žilo zde 626 obyvatel. V roce 1910 stálo
ve Strážném 93 budov a žilo v nich 680 obyvatel. Téměř všichni se hlásí k německému jazyku. Dle
SLDB 2001 zde trvale bydlelo 285 osob ve 49 trvale obydlených domech.63
2.4.1.2

Místní část Kořenný

Kořenný je horská osada. Nachází se severním směrem od Strážného, v blízkosti Kořenského
potoka, při silnici ze Strážného na bývalé Žlíbky a bývalou Orlovou huť. Leží v katastrálním území obce
Hliniště a je zde evidováno 6 adres. Kořenný byla dříve i osada, lidově zvaná Dreihaueser nebo
Schlossbachl. Na návrší bylo zřetelné valové opevnění, pojmenované Šance. V červnu 1620 zde
proběhlo stavovské povstání velitelů Mansfelda a Thuna, které porazila císařská armáda. Koncem 18.
století zde bylo 6 domů, v první polovině 19. století 9 usedlostí a 90 obyvatel a v roce 1910 měla obec
dokonce 23 domů a 151 obyvatel.64

62

Dostupné na:
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParamCount=1&Mar
WindowName=Marushka&MarQParam0=756661 (staženo 16. 2. 2012)
63
Dostupné na: http://www.cbudejovice.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/t/F5003D87BA/$File/13312703.pdf (staženo 16. 2.
2012)
64
Dostupné na: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=550531#Historie (staženo 16. 2. 2012)
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Z informací zjištěných ze Sčítání lidu, domů a bytů provedeném v roce 2001 bylo zjištěno, že
v místní části Kořenný žilo 6 obyvatel.65 Výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 ještě nebyly
publikovány.
Na základě údajů poskytnutých z Úřadu městyse Strážný bylo k 31. 1. 2012 trvale hlášeno 9
obyvatel v 5 domech. Dále jsou v této místní části hlášeny 2 rekreační domy.
Tabulka 3

Poloha místní části Kořenný
Místní část

Kořenný

Délka
N 48°54‘51“

Šířka
E 13°43‘21“

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99enn%C3%BD

Obrázek 42

65
66

hostinec v Kořenném 191966

Dostupné na: http://www.cbudejovice.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/p/13-3127-03 (staženo 26. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=72312 (staženo 26. 2. 2012)
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Obrázek 43

2.4.1.3

Boží muka v Kořenném67

Místní část Hliniště

Hliniště leží v údolí říčky Řasnice mezi Strážným (cca 2 km na východ) a Horní Vltavicí. Dle SLDB
v roce 2001 zde žilo 29 obyvatel.68 Současně je Hliniště i název pro katastrální území o rozloze 321ha.
Součástí tohoto katastrálního území je výše zmiňovaná obec Kořenný. Původní název osady byl
Leimsgrub. Na základě informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný je v Hliništi k 31. 1. 2012
hlášených 29 osob, z toho 23 trvale v cca 13 domech, dalších 12 domů jsou rekreační, 2 noční kluby
a hospodářské budovy.
Tabulka 4

Poloha místní části Hliniště
Místní část

Hliniště

Délka

Šířka

N 48°54′42″

E 13°44′42″

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlini%C5%A1t%C4%9B_%28Str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD%29

67
68

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=85112 (staženo 26. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.cbudejovice.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/p/13-3127-03 (staženo 26. 2. 2012)

51
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Obrázek 44

Kaple v Hliništi69

Obrázek 45

Hliniště70

2.4.1.4

Místní část Řasnice

Řasnice leží taktéž v údolí říčky Řasnice mezi Horní Vltavicí a Strážným, cca 3 km na východ od
Strážného.
První zmínka je v roce 1790. Místní část ale vznikla pravděpodobně v až roce 1720. V roce 1727 je
vydáno prohlášení o výstavbě nových dřevařských osad v lokalitě Kunžvart knížetem Adamem ze
Schwarzenbergu. O 8 let později, kdy jsou vyměřeny pozemky Petrem Svieteczkým, proběhl nábor
nových osadníků a začala stavba nových 14 budov. Původní název Pumperle vznikl díky čerpací
stanici na vodu „pumpe“ a osada získala jméno Pumpenhaueser. Kromě třinácti domů, které obývalo
tehdejší německé obyvatelstvo, byl dům č. p. 14 postaven jako obecní a správní dům.71 Na základě
informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný je v Řasnici k 31. 1. 2012 hlášených osob 47, toho
pouze 9 trvale ve 3 domech ze 14. Zbytek jsou budovy určené k rekreaci, noční klub, uzavřený hotel,
benzina, tržnice a hospodářské budovy. Mezi těmito domy je i jeden, kde je hlášeno větší množství
obyvatel vietnamské národnosti.

69

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=116622 (staženo 26. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=175272 (staženo 27. 2. 2012)
71
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1457531 (staženo 27. 2. 2012)
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Tabulka 5

Poloha místní části Řasnice
Místní část

Řasnice

Délka

Šířka

N 48°54′47″

E 13°45′51″

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asnice_%28Str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD%29

Obrázek 46

Salzerův mlýn v Řasnici72

Obrázek 47

Historická fotografie(30.léta 20.století) osady Řasnice73

Součástí území Strážného je mimo výše popsaných částí obce i dalších 5 katastrálních území.
Jedná se o Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Horní Světlé Hory, Stodůlky u Strážného a Silnice.

72
73

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=116587 (staženo 26. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/priloha/spann.php (staženo 26. 2. 2012)
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2.4.1.5

Zaniklá místní část/osada/samota Dolní Cazov

Bývalá osada Dolní Cazov (dříve Unterzassau), je dnes zcela zničena. Nachází se přibližně 4 km
JV od Strážného v 810 m n.m. nad údolím říčky Řasnice a Mechového potoka, který určuje
hranici s Bavorskem. První zmínka pochází z roku 1735 a pravděpodobně pochází z českého názvu
Čížov.74 V roce 1910 bylo v Dolním Cazově postaveno 24 domů a žilo zde 171 německých obyvatel.
Původní německý název Zassau se změnil na Cazov v roce 1923. Ještě po druhé světové válce
a vysídlení německého obyvatelstva byla osada na krátkou dobu osídlena, ale v roce 1951 byla v této
oblasti postavena železná opona a obyvatelé byli nuceni se vystěhovat. Dolní Cazov byl tedy zbořen.
Následně, 31. května 1955, bylo na místo osady dovezeno několik sudů s benzínem a vše bylo
zapáleno. S množstvím budov byla zapálena i kaple s oltářem Nanebevzetí Panny Marie. Kaple
byla postavena v roce 1875 rolníkem Franzem Xaverem Gaierem na křižovatce Strážný – Radvanice –
Mlaky – Bischofsreut. Měla tvar osmiúhelníku, kde 5 stěn bylo zcela zděných a 3 stěny pak tvořil
okrouhlý oblouk vstupních dveří a boční okna, mající v horním oblouku barevné výplně. Díky laťovým
mřížím v horní polovině dveří, byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. Uvnitř kaple byl postaven oltář
s oltářním stolem. Bývalou osadu dnes připomínají pouze základy domů, kamenné zdi a ovocné
stromy. Před násilným vysídlením z 50. let 20. století se hospodařilo na 87% celé rozlohy Dolního
Cazova a sousedního Horního Cazova. Šlo především o ornou půdu, louky, pastviny a samozřejmě
zastavěnou plochu. Dnes se hospodaří cca na 16% celého tohoto území a to především ve využití
ploch k pastvinám a loukám. V katastru Dolního Cazova rostou chráněné druhy rostlin.
Mezi nimi můžeme jmenovat oměj šalamounek, tolie bahenní, prstnatec Fuchsův a májový,
prha arnika nebo všedobr horní.75

74
75

Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Cazov (staženo 27. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 27. 2.

2012)
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Obrázek 48

Bývalá kaple v Dolním Cazově76

Obrázek 49

Dolní a Horní Cazov na historické fotografii77

76
77

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=185077 (staženo 27. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=185072 (staženo 27. 2. 2012)

55
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Obrázek 50

2.4.1.6

Pozůstatek americké armády, jež v Dolním Cazově, na říčce Řasnici, zanechala78

Zaniklá místní část/osada/samota Dolní Světlé Hory

Zaniklá osada Dolní Světlé Hory (dříve Unterlichtbucher) leží přibližně 5,5 km západně od
Strážného. Nadmořská výška je 920 m n.m. a leží nad údolím Kotelního potoka, na JV svahu hory
Geissberg (1018m n.m.). Vrchol hory Geissberg leží už v Německu. První zmínka o Dolních Světlých
Horách pochází z roku 1760. Prvními osadníky byli zřejmě dřevorubci, kterým zde nechal domy
postavit kníže Schwarzenberg. V období kolem roku 1814 zde bydleli Židé, kteří byli vyhnaní
z jihočeského vnitrozemí. Živili se především výrobou potaše pro okolní sklárny
a přetavovali nalezenou válečnou zbroj. Odsud Židé odjeli do Čkyně, Zdíkova a Vlachova Březí.
Stávala zde hospoda u Louise a kaplička. V roce 1910 zde bylo 30 domů a žilo 189 německých
obyvatel, v naprosté většině německé národnosti. Dolní Světlé Hory byly zničeny po vzniku
hraničního pásma a dnes osadu připomínají pouze zbytky kamenných zdí a bývalé pastviny.79
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Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=136252 (staženo 27. 2.2 012)
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 27. 2.
2012)
79

56
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Obrázek 51

Dolní Světlé Hory na mapě80

Obrázek 52

Dolní Světlé Hory u domu č. p. 1681

2.4.1.7

Zaniklá místní část/osada/samota Horní Světlé Hory

Horní Světlé Hory ležely 4 km západně od Strážného v nadmořské výšce 950 m n.m. nad údolím
řeky Valná a na J svahu hory Skalnatý hřbet (1072 m n.m.). První zmínka o osadě je z roku 1760.
Stejně jako v Dolních Světlých Horách v osadě žili dřevorubci, kterým nechal sroubené domy postavit
kníže Schwarzenberg. V roce 1910 zde bylo 70 domů a žilo v nich 467 obyvatel. Opět naprosté
většině německé národnosti. Stála zde škola a tři kaple. K jejich zániku a zbourání došlo po vzniku
hraničního pásma.82 Jiné zdroje uvádějí, že zde v roce 1910 žilo 440 obyvatel, vesměs německé
národnosti a v roce 1930 v 70 domech mělo žít 363 obyvatel, taktéž naprostá většina německé
národnosti. V roce 2005 zde stál pouze 1 dům a v něm 4 obyvatelé.83
Obyvatelé osady se živili převážně chovem dobytka a pašováním. V období první republiky zde
sídlila finanční stráž. Nedaleko bývalé osady se nachází „pohanské kameny“ (viz kulturní památky

80

Dostupné na: http://www.sumavanet.cz/ki/st/fr.asp?tab=ki_st&id=1040&burl=&pt=TUMZ (staženo 27. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=120117 (staženo 27. 2. 2012)
82
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 27. 2.
2012)
83
Dostupné na: http://www.sumavanet.cz/ki/st/fr.asp?tab=ki_st&id=1040&burl=&pt=TUMZ (staženo 27. 2. 2012)
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a zajímavosti).84 Při cestě k pohanským kamenům stála ve 30. letech 20. století výrobna sýrů. Založil
ji Otto Spitzberger. Plnotučný sýr „Irglkas“, mající věhlas po celém okolí, byl balen do staniolu se
třemi jedličkami.85
Obrázek 53

2.4.1.8

historický a současný snímek školy v Horních Světlých Horách86 87

Zaniklá místní část/osada/samota Stodůlky

Katastrální území Stodůlky (něm. Scheureck) je zaniklá dřevorubecká osada v těsné
blízkosti s hranicí s Německem a byla založena v roce 1774. O rok později zde stálo 6 domů, v roce
1840 jich bylo 20 a žilo v nich 147 obyvatel. V roce 1921 stálo v osadě domů 27, ve kterých žilo
cca 179 obyvatel. Všichni německé národnosti. Vyráběly se zde obří dřeváky pro vojáky, kteří si je
nasazovali na svou vojenskou obuv. Tyto dřeváky byly posílány až do Bosny a Haliče. Osada rozložená
rovnoměrně při hlavní cestě se dělila na část jižní a severní – Žďárek a Stodůlky.
Škola byla postavena mezi těmito částmi. Hájovna zase stála nad Žďáreckým jezírkem. Mimo jiné zde
stála i výrobna na limonády
Habelsberger.
Habelsberger
zde
měl
i hospodu
s třemi pokoji a osmi lůžky. Každá část měla svou kapličku. Stodůlky spadaly pod faru a poštu Knížecí
Pláně. Obyvatelstvo bylo odsunuto se vznikem hraničního pásma. Obě kaple a zbytky stavení byly
zničeny v roce 1956. Za totality zde pohraniční stráž měla svou základnu PS Žďárek. Po zrušení
pohraničního pásma byl obnoven hřbitov v Knížecích Pláních.88 Rozloha katastrálního území Stodůlky
je 229 ha.
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Dostupné na: http://www.sumavanet.cz/ki/st/fr.asp?tab=ki_st&id=1040&burl=&pt=TUMZ (staženo 27. 2. 2012)
Dostupné na: http://sumavskecyklotrasy.euweb.cz/cyklotrasa9.htm (staženo 27.2.2012)
86
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 27. 2.
2012)
87
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=598 (staženo 27. 2. 2012)
88
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 28. 2.
2012)
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Obrázek 54

Žďárecké jezírko – umělá nádrž89

Obrázek 55

Cesta na Knížecí Pláně, Boží muka90

89
90

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=11070 (staženo 28. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=11060 (staženo 28. 2. 2012)
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Obrázek 56

Hostinec a výrobna limonád Habelsberger91

Obrázek 57

Láhev od limonády ze Stodůlek92

.
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Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=183487 (staženo 28. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=86567 (staženo 28. 2 .2012)
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2.4.1.9

Zaniklá místní část/osada/samota Silnice

Osada Silnice (něm. Landstrassen) byla součástí Horních a Dolních Světlých Hor. Svůj stavební
rozkvět zažila osada v roce 1820, kdy se doslova využil každý prostor. V roce 1875 zde
byla postavena škola na čísle popisném 25. Nová škola byla postavena v roce 1907. V roce 1910
měla osada 38 domů a 280 obyvatel, v roce 1921 tu stálo 42 budov a žilo 281 obyvatel.93 Jiné zdroje
uvádí, že v roce 1921 žilo v obci 298 obyvatel.94 Opět německé národnosti. Od roku 1854 byl v osadě
celní úřad, přestěhovaný z Kunžvartu (dnes Strážný). Od roku 1870 byly silnice součástí
farnosti Kunžvart. Osadu postihlo několik kalamit. Nejprve vichřice, poté sněhová kalamita a nakonec
i záplavy. V období 1. sv. války padlo z osady 40 mužů. Na konci 2. sv. války bylo obyvatelstvo
postupně odsouváno a ze Silnic se stalo překladiště. Docházelo k zatýkání osob za pašeráctví
a ukrývání utečenců., z těchto důvodů byl v Kunžvartě zřízen zajatecký dům. K definitivnímu vysídlení
došlo 23. 4. 1946. Obyvatelé byli vyzváni, aby se vystěhovali ze svých obydlí a měli povoleno s sebou
mít pouze 50kg osobních věcí. V důsledku toho byli donuceni opustit svá stavení bez dobytka, nářadí
apod. Zbylý majetek následně zabavilo četnictvo. Někteří z obyvatel stihli utéci dřív. V Silnici zůstalo
pouze 10 vyrabovaných domů. Poslední obyvatel (Franzi Paulus) opustil obec 22. 9. 1946. V tomto
roce se také osadě začalo říkat Silnice.95
Obrázek 58

Sklep pod rozvalinou v Silnici96

93

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=771 (staženo 28. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 28. 2.
2012)
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Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 28. 2.
2012)
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Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=168242 (staženo 28. 2. 2012)
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Obrázek 59

Rozvaliny domu v Silnici97

I přesto, že se nejedná o katastrální území, ani přidružené obce, stojí za zmínku 2 zaniklé obce,
které byly v minulosti součástí Strážného. Jedná se o obec Žlíbky a obec Samoty.
2.4.1.10

Zaniklá místní část/osada/samota Žlíbky

Obec Žlíbky (něm. Roehrenberg) je zaniklá obec 2,5 km severně od Strážného, přičemž známý je
i název Renberg. První zmínka pochází z roku 1720. Žlíbky vznikly na prachatické větvi Zlaté stezky
a to v místě, kde stálo napajedlo pro soumarské koně, kteří zde se soumary odpočívali před
náročným výstupem do sedla pod Boubínem. Z druhého směru zase karavany čekala cesta pod
strážným hradem Kunžvart a zemská hranice. V roce 1790 stálo ve Žlíbkách 9 domů, o padesát let
později 11. V roce 1910 zde bylo 12 domů s 61 obyvateli (všichni německé národnosti), v roce 1921
bylo v obci domů opět pouze 11, obyvatel 64 a v roce 1950 došlo k vylidnění 14 stojících budov.98
V zaniklé osadě stojí obnovený kříž z roku 1840 a kaplička (vysvěcena v roce 2005 a zasvěcena sv.
Benediktovi, patronu Evropy) a louky jsou využity zejména jako obory pro chov daňků a jelenů.99

97

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=168247 (staženo 28. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=869 (staženo 28. 2. 2012)
99
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 28. 2.
2012)
98

62
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Obrázek 60

Historická fotografie osady Žlíbky100

Obrázek 61

Obnovená kaplička sv. Benedikta ve Žlíbkách101

Obrázek 62

Ruiny domu ve Žlíbkách102

100

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=183562 (staženo 28. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=85702 (staženo 29. 2. 2012)
102
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=85737 (staženo 29. 2. 2012)
101
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2.4.1.11

Zaniklá místní část/osada/samota Samoty

Samoty (něm. Adlerhuette), jinak také Orlova Huť, je zaniklá obec poblíž Strážného. V roce 1755
přidělil kníže vimperského panství Josef Adam ze Schwarzenbergu plochy v blízkosti obce zámožnému
Tobiáši Adlerovi, aby zde vystavěl novou skelnou huť. Tobiáš Adler měl v nájmu skelné hutě
v Dobříši a v Rožmitále. Huť zažívala svůj rozkvět až do roku 1759, kdy ji přebral syn
František Antonín Adler. Zaměstnávalo se tu 8 dělníků, 2 učedníci a 10 pomocných sil. Hlavním
výrobním artiklem bylo křídové a páteříkové sklo. Jedna třetina výrobků se vyvážela do Turecka.
Definitivní úpadek skelné hutě byl zaznamenán v 90. letech 18. století, v období válečných střetů.
Huť ještě stihl koupit Michal Muller z Kašperských Hor v roce 1798, ale nakonec kupní smlouvu
nepotvrdil a huť sám vyplatil. Výroba byla následně zastavena a huť definitivně zrušena. Tobiáš Adler
zemřel na Kvildě ve skelné huti 26. 8. 1810.103
Obrázek 63

Škola na Samotách104

103

Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 29.
2. 2012)
104
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=186057 (staženo 29. 2. 2012)
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Obrázek 64

Pamětní deska při cestě ze Strážného na Polku105

Obrázek 65

Původní plán obce Samoty, jež na místo umístili původní obyvatelé po otevření
hranic106

105
106

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=147062 (staženo 29. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=85802 (staženo 29. 2. 2012)
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2.4.2

Demografie

Zdrojem dat pro zpracování této podkapitoly jsou Českým statistickým úřadem zpracované
bilance. Posuzované období je od roku 2001 do roku 2010 za celou administrativní obec. V případě
potřeby jsou posuzována období mezi jednotlivými Sčítáními lidu, domů a bytů. V současné době
ještě nejsou k dispozici oficiální výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, proto časová řada končí
údaji k 31. 12. 2010 a není tedy možné doplnit nejnovější data.
Velice zajímavý pohled na rozvoj městysu Strážný je jeho historický demografický vývoj. Na grafu
a v tabulce níže je zachycen tento vývoj za jednotlivá sčítání od roku 1869 až po SLDB 2001. Pro
dokreslení vypovídací hodnoty je časová řada doplněna údajem za rok 2010.
Historicky se na úbytku obyvatel městysu Strážný promítla z části první světová válka a následně
druhá světová válka s odsunem německé části obyvatelstva. V prvním sčítání po druhé světové válce
a následném odsunu bylo v městysu Strážný evidováno 162 trvale bydlících obyvatel – oproti sčítání
1939/1940 došlo k úbytku o více jak 700 obyvatel. Populace se následně začala velice pomalu
zvyšovat, nicméně po zavedení přísných opatření souvisejících s hraničním pásmem a vznikem
železné opony, nebyly podmínky pro další rozvoj městysu a následné zvýšení populace příznivé. Část
původních osad a stavení byla zbourána z důvodů zajištění ochranného pásma hranice.

Obyvatelé

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel městysu Strážný ze sčítání 1869 – 2001
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Zdroj: Český statistický úřad
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Vývoj počtu obyvatel městysu Strážný ze sčítání 1869 – 2001

Název města
/ městyse

Rok povýšen
í na
městys

a

1

1850

Počet
katastrů

Tabulka 6

Počet obyvatel

Výměra v ha
v roce
1930

2010

8 1 004 4 964

ze sčítání v roce (rok 1940 - domácí obyvatelstvo odhadnuté)
1869

1880

1890

1900

1910

1 959

1 955

1 817

1 631

1 028

2010

1921

1930

1939/
1940

1950

1961

1970

1980

1991

2001

928

907

911

162

247

312

299

279

285

432

Strážný
b
Zdroj: Český statistický úřad
a
je počet obyvatel na území obce v příslušném roce sčítání lidub

1 100

245

počet obyvatel přepočítaný na území obce platné v roce následujícího sčítání lidu

K 31. 12. 2010 žilo na území městysu Strážný 432 obyvatel. Při rozloze 49,64 km2 je hustota obyvatelstva 8,7 obyvatel na km2. Od roku 1971 se počet
obyvatel trvale žijících na území městysu Strážný zvýšil z 312 na 432 v roce 2010, tedy o 120 obyvatel. Na tomto nárůstu se podílela přirozená
měna obyvatelstva a migrace. Oproti historickému vývoji po druhé světové válce je sledované období spojeno s největším nárůstem počtu obyvatel od roku
1950. Svůj vliv na tomto nárůstu mělo nepochybně uvolnění po roce 1989, kdy docházelo k postupnému přerodu, a to jak z hlediska uvolnění ochrany
hranic a s ní spojené izolace, tak z hlediska rozvoje ekonomického prostředí. Otevření hranic spolu s přechodem od centrálně plánované ekonomiky
k soukromému podnikání bylo pozitivním stimulem pro rozvoj městysu Strážný. Populace Strážného se zvyšovala nejen přirozenou měnou, ale především
díky pozitivnímu migračnímu saldu, kdy se do Strážného přistěhovali obyvatelé, kteří si tu zřídili své podnikání, a to nejen z České republiky, ale i dalších zemí
(např. Spolkové republiky Německo, Vietnam). Uvolnění po roce 1989 však bylo spojeno i s negativními vlivy jako je prostituce, nevzhledné vietnamské
tržnice či kasina.
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Za poslední sledované období (2000 – 2010) celkový počet trvale žijících obyvatel na území
městyse Strážný pokračoval nadále ve svém růstu. Díky přirozenému přírůstku (+46 obyvatel)
a přírůstku migrací (+89 obyvatel) došlo k navýšení populace o 135 obyvatel. Výjimkou jsou poslední
dva roky sledovaného období (2009, 2010), kdy došlo ke snížení počtu obyvatel (o 31 obyvatel).
V obou rocích byl důvodem snížení počtu obyvatelstva přirozený úbytek107 a záporná
hodnota migračního salda108. Vývoj je zachycen v tabulce a grafu níže.
Na základě informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný je k 31. 1. 2012 v obci hlášeno 462
obyvatel.
Tabulka 7
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Celkem

Vývoj počtu obyvatelstva za období 2001 - 2010
Narození

Zemřelí

2
8
4
3
11
6
9
9
9
7
6
74

3
4
2
0
2
3
3
2
4
1
4
28

Přistěhovalí Vystěhovalí
0
15
43
45
65
38
40
61
55
27
28
417

12
21
20
7
25
30
46
25
48
53
41
328

Přirozený Přírůstek Celkový
Stav
přírůstek migrací přírůstek k 31. 12.
-1
-12
-13
269
4
-6
-2
282
2
23
25
307
3
38
41
348
9
40
49
397
3
8
11
408
6
-6
0
408
7
36
43
451
5
7
12
463
6
-26
-20
443
2
-13
-11
432
46
89
135
x

Zdroj: Český statistický úřad

107

Přirozený úbytek (přírůstek) vyjadřuje rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých ve sledované
populaci.
108
Migrační saldo vyjadřuje rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve sledovaném období.
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatelstva za období 2001 – 2010
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Zdroj: Český statistický úřad

Graf 3 Vývoj počtu obyvatelstva za období 2001 - 2010
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Zdroj: Český statistický úřad

Fakt, že přirozená měna obyvatelstva vykazuje ve sledovaném období kladné hodnoty, se promítl
také do dalších oblastí života. Stárnutí obyvatelstva městysu Strážný se projevuje rozdílně od
proběhu stárnutí v České republice (dále jen ČR). Níže uvedený graf a tabulka ukazují vývoj indexu
stáří. Tento index vyjadřuje věkovou strukturu obyvatelstva a její vývoj. Pokud je index stáří pod
hodnotou 100, jedná se o příznivý vývoj věkové struktury obyvatelstva. Jak vyplývá z grafu a tabulky,
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
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vývoj indexu stáří v období 2001 – 2010 vykazuje sice postupné zhoršování nicméně je hluboko pod
hodnotou 100. Z tohoto faktu vyplývá, že dochází k dostatečné obměně obyvatelstva přirozenou
měnou.
Tabulka 8

Vývoj indexu stáří 2001 - 2010
Ukazatel

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet obyvatel 65 let a více

16

18

19

20

21

22

27

Počet obyvatel ve věku 0-14 let

57

60

67

82

82

87

101

Index stáří

2008

2009

2010

29

34

34

99

98

91

28,07 30,00 28,36 24,39 25,61 25,29 26,73 29,29 34,69 37,36

Zdroj: Český statistický úřad

Graf 4 Vývoj indexu stáří 2001 - 2010
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Zdroj: Český statistický úřad

Vývoj průměrného věku městysu Strážný v období 2001 - 2010 ukazuje tabulka a graf. V roce
2010 byl průměrný věk obyvatelstva městyse Strážný 34,0 let. Ve srovnání s průměrným věkem
za okres Prachatice (40,1 let) je rozdíl značný (o 6 let nižší). Srovnání průměrného věku obyvatel
městysu Strážný a Jihočeského kraje (40,9 let) mluví opět ve prospěch Strážného (o 6,9 let). Stejně
příznivě vychází porovnání s průměrným věkem obyvatel NUTS II Jihozápad (41,0 let, 7,0 let) a České
republiky (40,8; o 6,8 let). Vývoj průměrného věku ve sledovaném období prošel několika změnami –
nejprve klesal, a to až do roku 2007, po té nabral narůstající tendenci. Mezi faktory, které se podílí
na zvyšování průměrného věku, patří: nízká porodnost, úbytek obyvatelstva přirozenou měnou,
odstěhování mladých lidí (za lepšími pracovními podmínkami) a zvyšující se délka života.
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Tabulka 9

Vývoj průměrného věku v období 2001 – 2010
Ukazatel

Průměrný věk obyvatel k 31.12.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

34,3

34,4

34,1

33,1

32,7

32,5

32,4

32,5

32,7

34,0

Zdroj: Český statistický úřad

Graf 5 Průměrný věk obyvatelstva v období 2001-2010
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Graf 6 Strom života k 31. 12. 2010

Zdroj: Český statistický úřad
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Tabulka 10

Počet mužů a žen
Ukazatel

SLDB 2001

Předběžné výsledky SLDB 2011

Muži

145

254

Ženy

140

228

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 11

Počet obyvatel dle věkových skupin
Ukazatel

SLDB 2001

Předběžné výsledky SLDB 2011

0-14 let

56

92

15-64 let

208

355

65 let a více

21

35

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 12

Počet obyvatel dle ukončeného vzdělání (15 let a více)
Ukazatel

SLDB 2001

Předběžné výsledky SLDB 2011

Obyvat. bez vzd. a se zákl.
a neuk. vzděláním

87

75

Obyvat. vyuč. a se střed. odb.
vzd. bez maturity

96

109

Obyvat. s úpl. střed. vzd.
s maturitou a s vyšším odb. vzd.

35

103

Obyvat. s vysokoškolským
vzděláním

11

18

Zdroj: Český statistický úřad

V případě Strážného s demografií úzce souvisí problematika občanů vietnamské národnosti. Dle
sdělení Úřadu městyse Strážný a obecních záznamů statistiky obyvatelstva žije k 31. 1. 2012
v obci 462 obyvatel. Přičemž 168 obyvatel je vietnamské národnosti, z toho 49 osob vietnamské
národnosti je zde s dlouhodobým vízovým pobytem a 119 s trvalým pobytem cizince. Dle sdělení je
však zajímavé to, že například do jednoho bytu je hlášeno až 20 osob vietnamské národnosti.
V porovnání s ČR v roce 2010, kdy dle statistických údajů žilo v ČR nejvíce cizinců ukrajinské
národnosti (43% cizinců ze zemí původu mimo EU), další skupinou je pak národnost slovenská a třetí
místo zaujímá národnost vietnamská.109 Ve Strážném žije naopak nejvíce cizinců vietnamské
národnosti. Osoby s ukrajinskou národností jsou zde pouze 2, dále pak jedna osoba německé
národnosti a jedna polské. Dle analytičky Sociologického ústavu AV ČR Yana Leontiyevi, mají osoby

109

Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cizinci_v_cr_vietnamci_u_nas_zakorenili20120214 (staženo 10. 3.

2012)
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vietnamské národnosti celorepublikově prvenství v tom, že zde v průměru žijí 8 let, tedy dlouhodobě
nejdéle.110

2.4.3

Domy a byty

Dle zdrojů z Českého statistického úřadu lze zjistit základní údaje z bytového i domovního fondu
na základě zjišťování SLDB 2001 a předběžných výsledků SLDB 2011.
Tabulka 13

Bytový fond
Ukazatel

SLDB 2001

Předběžné výsledky SLDB 2011

Celkový počet bytů

106

102

Z toho v rodinných domech

36

x

Neobydlené byty

32

x

Byty sloužící k rekreaci

19

x

Byty obydlené přechodně

4

x

SLDB 2001

Předběžné výsledky SLDB 2011

Celkem domů

49

59

Z toho rodinné domy

35

44

Neobydlené domy

31

32

Domy sloužící k rekreaci

19

29

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 14

Domovní fond
Ukazatel

Dále bylo dle ČSÚ zjištěno, že v roce 2006 byla dokončena výstavba jednoho bytu v rodinném
domě, v roce 2007 byly dokončeny 2 byty a v roce 2008 to byly byty 3 a z toho 2 v rodinném domě.

2.5
2.5.1

Poloha, geologické poměry a klimatické podmínky
Poloha

Městys Strážný leží v Jihočeském kraji v okrese Prachatice v těsné blízkosti státní hranice se
Spolkovou republikou Německo (Bavorsko). Plocha území městyse Strážný je 49,63 ha. Nadmořská
výška: 834 m n. m.

110

Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cizinci_v_cr_vietnamci_u_nas_zakorenili20120214 (staženo 10. 3.

2012)
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Tabulka 15

Poloha městysu Strážný
Poloha

Městys Strážný

Šířka

Délka

N 48°54’26.36“

E 13°43’13.53“

Zdroj: http://www.strazny.cz/

Mapa 1 Poloha městysu Strážný

Zdroj: http://www.strazny.cz/
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2.5.2

Geologie

Geologické podloží katastrálního území městyse Strážný se vyvinula v paleozoiku (prvohory)
v útvaru karbon. Toto podloží je součástí soustavy Českého masivu (krystalinikum a prevariské
paleozoikum) v modlanubické oblasti.111

2.5.3
2.5.3.1

Horniny a reliéf
Horniny112

Z hlediska eratému kenozoika se zde významně vyskytuje hlína, písek a štěrk, typem horniny
nezpevněný sediment. Tato oblast se nachází v soustavě Český masiv – pokryvné útvary a postvariské
magmatity. Z období kenozoika má zde zastoupení i organická hmota slatina, rašelina a hnilokal,
taktéž typem horniny nezpevněný sediment. I tento typ je součástí soustavy Český masiv – pokryvné
útvary a postvariské magmatity. V neposlední řadě má velké zastoupení i písčito-hlinitý a hlinitopísčitý sediment.
Z období paleozoika se zde významně vyskytuje porfyr granitový, typem horniny žilný magmatit
a dále pak granit, typem horniny hlubinný magmatit. Oba jsou součástí soustavy Český masiv –
krystalinium a prevariské paleozoikum.
Období paleozoika až proterozoika zde zanechalo horniny migmatit a pararulu, oba jsou typem
horniny metamorfity a jsou součástí soustavy Český masiv – krystalinium a prevariské paleozoikum.
Oblast nedisponuje nerostným bohatstvím.
2.5.3.2

Reliéf

Šumavské pohoří patří mezi nejrozsáhlejší a současně mezi nejstarší pohoří střední Evropy. Její
součástí jsou rozsáhlé relikty vrcholových plošin, které se nazývají Šumavské pláně. Pohořím prochází
i hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Šumavské pohoří má odlehlou
geomorfologickou pozici oproti hlavním evropským erozním bázím. Z hlediska exodynamického
vývoje reliéfu lze reliéf centrální Šumavy rozdělit následovně:
Relikty paleogenního a mezozoického vrcholového paleoreliéfu ve třech úrovních nad
1000 m n. m.
Úpatní relikty mladopaleogénního sanačního paleoreliéfu v nadmořské výšce 700 – 850 m
n. m.
Zlomové a strukturní exhumované plochy, jež se uplatňují morfologicky
Plio – pleistocénní erozní údolní síť113

111

Dostupné na: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/index.php?start_y=810359&start_x=1156314
(staženo 14. 2. 2012)
112
Průzkum mapy z dostupné na:
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=811314&x=1165576&s=1 (staženo 14.
2. 2012)
113
Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1265/sekce/geomorfologie/ (staženo 14. 2. 2012)
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Městys Strážný leží v pohoří Šumava v nadmořské výšce 834 m n. m. Stráženské pláně, ležící
v jeho okolí, jsou součástí Knížecích plání a ty pak součástí výše zmiňovaných Šumavských plání. V
přímé blízkosti se nacházejí následující vrcholy a hřbety.114
Vrchol Strážný: leží cca 2 km severozápadně od Strážného v nadmořské výšce 1115 m n. m. a je
součástí Stráženské pláně (ta je součástí Knížecích plání). Vrchol má eliptický tvar a je tvořen
granodiority. Jižní svah je prudký se skalkami a sutí. Na vrcholu je geodetický bod.
Skalnatý hřbet: přibližně ve vzdálenosti 2,5 km západně od Strážného v nadmořské výšce 1049 m
n. m. Hřbet je taktéž součástí Stráženské pláně a mapách nebývá pojmenován. Jeho východní část se
nazývá Lískový vrch. Jde o nižší vrchol celku Skalnatého hřbetu. Vyšší vrchol (1072 m n. m.) hřbetu
leží 3 km západně od Strážného. Na vrcholu je kamenná kupa a svahy jsou tvořeny sutí. Západní okraj
hřbetu se nazývá Homole a je geodetickým bodem.
Pomezný: Kupovitý suk, ležící 3,5 km jihozápadně od Strážného v nadmořské výšce 1002 m n. m.
Je součástí Stráženských plání a spolu se Silnickou horou (998 m n.m.) tvoří dvouvrchol.
Žlíbský vrch: severně od Strážného v nadmořské výšce 1133 m n. m., součást Stráženských plání
a jejich nejvyšší vrchol. Při jihovýchodním svahu vedla Zlatá stezka a stála zde osada Žlíbky.
Na vrcholu je umístěn vysílač a je zde geodetický bod.
Chlustov: leží severovýchodně od Strážného v nadmořské výšce 1094 m n. m. a je součástí
Stráženských plání. Při východním a jižním úpatí vede hlavní silnice na hraniční přechod Strážný –
Phillippsreut. Na vrcholu geodetický bod.

2.5.4

Podnebí

Šumava leží v přechodném klimatu mezi oceánským a vnitrozemským klimatem. Znamená to, že
má poměrně malé výkyvy teplot během roku a naopak vysoké srážky v průběhu roku. Podnebí
Šumavy je v chladné klimatické oblasti. Ve výšce cca 750 m n. m. je průměrná teplota 6°C, ve výšce
1300 m n. m. přibližně 3°C, přičemž teplotu zde ovlivňuje i terén. Teplotně nejchladnější bývá leden,
nejteplejším měsícem červenec. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenává centrální část Šumavy. Nejvíce
sněhu padá v příhraničních hřebenech.115
Městys Strážný se nachází v podnebí středoevropského typu. Vyznačuje se proměnlivým počasím,
a protože se nachází v nadmořské výšce 834 m n. m., lze charakter podnebí označit za mírně chladný
až chladný. Dle dlouhodobého měření je v horských oblastech okresu Prachatice více než 130 dní
v roce se sněhovou pokrývkou. Průměrné roční srážky v horských oblastech dosahují až 1 100
mm/m2.116

2.5.5

Vodní plochy a toky

Územím Strážného protéká řeka Řasnice – pravostranný přítok Vltavy. Z potoků je to Častá,
Hlinišťský a Kořenský.

114
115

Dostupné na: http://www.tisicovky.cz/cs/ (staženo 14. 2. 2012)
Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_%C5%A0umava#Geologie (staženo 15. 2.

2012)

116

Dostupné na: http://www.rakjk.cz/prachatice/charakteristika.html (staženo 15 .2. 2012)
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Při soutoku Řasnice a Časté se nachází v poříční nivě Stráženská slatina. Je zde možné vidět
rašelinnou kleč a borovici blatku a mnoho ohrožených a vzácných druhů fauny a flory. Stráženská slať
je regionální biocentrum. Rozléhá se na katastrálním území Strážný a Dolní Cazov v nadmořské výšce
800 – 820 m n. m. Výměra slatě je 151,31 ha. V minulosti se zde rašelina ručně těžila (borkování)
a rašeliniště se odvodňovalo soustavou příkopů a vysazováním břízy pýřité.117 Rašelina se
těžila na rašeliništi u Soumarského potoka, který vede přes Teplou Vltavu.
V blízkosti leží mokřad – Velká Niva, která je národní přírodní rezervací. Ta však leží už
na katastrálním území Volar, 1 km východně od Lenory.
Při potoku Častá je vybudovaná umělá vodní nádrž Žďárecké jezírko. Nádrž leží v nadmořské
výšce 950 m n. m. a název vznikl nesprávným překladem slova Scheureckschwelle.118 V jeho
blízkosti se nachází další přírodní památka – Žďárecká slať, která shrnuje podstatné biologické
hodnoty rašelinišť, nacházejících se v této oblasti.119 Severovýchodně od Žďáreckého jezírka leží
Polecká nádrž, která byla vybudovaná v roce 1839 z důvodu splavování šumavských potoků.

2.6

Infrastruktura

V následujícím textu je popsána infrastruktura, jež se přímo váže k obci Strážný.

2.6.1

Vodohospodářská infrastruktura

Dle
informací
poskytnutých
z Úřadu
městysu
Strážný
je
vodohospodářská
infrastruktura v současné době dostačující a to zhledem k tomu, že rekonstrukce
byla ukončena v loňském roce, byla použita nová technologie a stoky byly vystavěny i na místa možné
nové výstavby. V současnosti se počítá jen s drobnými opravami, které budou vznikat opotřebením
materiálu, vzhledem k tomu, že realizace probíhala 15 let v několika fázích.
2.6.1.1

Čistírna odpadních vod

V Územním plánu městysu Strážný z roku 2008 se počítá s rekonstrukcí a dostavbou Čistírny
odpadních vod (dále jen ČOV), neboť stávající stav nevyhovoval. Obec měla v tuto dobu již
zpracovanou projektovou dokumentaci k rozšíření. Počítalo se také s napojením místní části Hliniště.
V Řasnici se uvažuje v druhé fázi výstavby taktéž s ČOV včetně rozdělovacího objektu a vyrovnávací
šachty.120
V současné době městys Strážný na svém katastrálním území eviduje 1 čistírnu odpadních vod.
Tato samostatná ČOV je umístěna na katastrálním území Strážný, v místní části Strážný a je určenou
pro toto katastrální území. Vyčištěné odpadní vody se vypouští do vodního recipientu říčka Častá.
ČOV je naprojektována na kapacitu 190 m3/den, s kapacitou 40 kg BSK5/den, pro 800 ekvivalentních
obyvatel. Způsob čištění odpadních vod je mechanicko-biologický, dále se odstraňuje dusík.
Obyvatelstvo:

117

Dostupné na: http://www.lipno-online.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008042601 (staženo 15. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.sumavainfo.cz/ (staženo 15. 2. 2012)
119
Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1reck%C3%A1_sla%C5%A5 (staženo 15. 2. 2012)
120
Územní plán Strážný, 2008, str. 8
118
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Počet obyvatel s trvalým pobytem
odkanalizovaných na ČOV: 531

v připojených obcích nebo

jejich částech

Počet obyvatel připojených na ČOV: 361
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 537
V místních částech Strážný, Hliniště a Řasnice je navržena maximální hranice negativního vlivu
ČOV, která nesmí být v budoucnu překročena. Jedná se o hranici, kdy ČOV může negativně území
a okolí ovlivňovat.121
2.6.1.2

Vodovod a zdroje vody

Vodovodní síť je rozvedena pouze v místní části Strážný a je určena pouze pro toto katastrální
území. Příslušnost vodovodního řádu k systému vodovodu je samostatná. Vodní zdroj do
vodovodního řádu má obec Strážný svůj vlastní, podzemní. Vodovodní řad má celkovou délku 2,8 km
(přepočtená délka 3,36 km). Součástí vodovodní sítě je vodojem o celkovém objemu 150 m3.
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 531
Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 365
Název a sídlo vodoprávního úřadu je Vimperk, číslo vodoprávního úřadu 3116. Zpracovatelem
majetkové evidence – vodovodní řády, ze kterých vycházely výše popsané informace, byl Ing. Jiří
Kušta, CSc., technický poradce v oblasti vodního hospodářství.122
Zásobování pitnou vodou, dle územního plánu městysu Strážný z roku 2008 v místní části Strážný
je vyhovující. Nové vodovodní řády mají být budovány s maximální mírou zpruhování a to
i k objektům, které nejsou dosud napojeny. Stávající vodovodní řády se mají postupně
rekonstruovat. V místní části Strážný by měly být vodní zdroje posíleny gravitačním prameništěm
a dále pak i novými vrty. V Hliništi by mělo být zásobování pitnou vodou zajištěno napojením
na systém Strážný, neboť stav z roku 2008 nevyhovoval. Původní místní vodovod by měl sloužit
k zemědělským účelům. Druhý vodovodní systém v Hliništi svým účelům vyhovuje a počítá se pouze
s výměnou stávajících řádů a případné napojení na centrální vodovod. V místí části Kořenný se
vzhledem k velikosti počítá, že obyvatelé budou využívat vlastní individuální zdroje pitné vody.
Zásobování pitnou vodou v areálu služeb v Řasnici taktéž vyhovuje. Pokud však dojde k nové
výstavbě a napojení stávající výstavby, bude nutné vodní zdroje apřívodní řády do vodojemu a AT
stanice posílit. Do té doby musí obyvatelé využívat vlastní individuální zdroje. Individuální zdroje
pitné vody řeší i situaci v Silnicích.123
Mapa 2 Vodovod124

121
122

1/1

Územní plán Strážný, 2008, str. 43
Majetková evidence – vodovodní řády, obec Strážný, Identifikační číslo majetkové evidence: 3116-756687-00250694-

123

Územní plán Strážný, 2008, str. 7
Dostupné na: http://gis.kraj-jihocesky.cz/ags_prvk_voda_2011/mapviewer.jsf?width=973&height=571 (staženo 14.
3. 2012)
124
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2.6.1.3

Kanalizace

Městys Strážný na svém katastrálním území eviduje 1 stokovou kanalizační síť. Tato kanalizační síť
slouží pro odkanalizování místní části Strážný. Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace je
samostatná. Vypouštění odpadních vod ze stokové sítě je napojeno na ČOV, která je ve stejném
katastrálním území. Celková délka kanalizační stoky je 2,41 km. Jedná se o jednotnou, oddílnou,
gravitační stokovou síť, jejíž součástí je 50 kanalizačních přípojek, 2 odlehčovací komory a 1 čerpací
stanice. Obrázek níže zachycuje výše popisovanou kanalizační síť.
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Mapa 3 Kanalizace125

Vzhledem k tomu, že přidružené obce Kořenný, Řasnice a ani Hliniště svou velikostí nespadají do
platnosti zákona o vodovodech a kanalizacích, nepotřebují povolení k provozování a nevztahuje se
na ně povinnost vést a zpracovávat evidenci vodovodů a kanalizací.
Dle Územního plánu městysu Strážný z roku 2008 se počítá s dostavbou kanalizačních sítí
v zastavěných oblastech a s postupnou výstavbou v oblastech, kde k zástavbě má dojít. Pro její
rozšíření a výstavbu je v tomto roce připravena projektová dokumentace. V místní části Hliniště má
být vystavěna vlastní splašková kanalizace, která bude napojena na ČOV Strážný. V Kořenném se
s výstavbou nepočítá a likvidace odpadních vod má být řešena bezodtokovými jímkami a vývozem
na ČOV Strážný, popř. víceodtokovými septiky. V případě tohoto postupu je nutné zohlednit i dopad
tohoto řešení na kvalitu zdrojů pitné vody v místě. Kanalizace v areálu služeb v Řasnici vyhovuje a do
budoucna, pokud dojde k uvažované nové zástavbě, se počítá s ČOV. Dešťová voda je
sváděna soustavou příkopů, struh a ostatních přípustků do recipientu.126
V současné době bylo schváleno prodloužení platnosti územního rozhodnutí MěÚ
Vimperk na stavbu označenou jako „Kanalizace a vodovod Strážný – Hliniště“, v katastrálním území
Strážný a Hliniště, obec Strážný. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 10. 2. 2010 a platilo 2 roky.

125

Dostupné na: http://gis.kraj-jihocesky.cz/ags_prvk_kanal_2011/mapviewer.jsf?width=973&height=571 (staženo 14.
3. 2012)
126

Územní plán Strážný, 2008, str. 8
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2.6.2

Odpadové hospodářství

K problematice odpadového hospodářství jsou k dispozici hlášení o odpadech za rok 2011 a to
pro městys Strážný, dále pak pro sběrný dvůr. Sběrný dvůr je zajišťován společností
Městys servis Strážný s.r.o.
Systém odpadového hospodářství za rok 2011 zajišťovalo pro městys Strážný několik subjektů:
-

Městské služby Vimperk s.r.o., Steinbrenerova 6, Vimperk, IČ: 26015391
Technické služby Prachatice s.r.o., Krumlovská 749, Prachatice, IČ: 62501623
František Hejtmánek s.r.o., Sídliště Hájky, Vlachovo Březí, IČ: 26073137
Rumpold 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1241/3, Vodňany, IČ: 49023098
AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 38, Praha 5 – Smíchov, IČ: 47053925
AVE Österreich Gmbh, svoz zajištěn zprostředkovaně přes pana Kučeru, Boubínská 223,
Vimperk, IČ: 16856244

Roční produkci a nakládání s odpady zachycují níže uvedené tabulky.
Tabulka 16

Produkce a nakládání s odpady, 2011

Druh odpadu

Odpad (tuny) +

Kompozitní obaly

0,031000

Kompozitní obaly
Papír a lepenka

0,031000
6,095000

Papír a lepenka
Plasty

Kód způsobu
nakládání
A00
AN3

Partner pro
svoz a likvidaci
Městské služby
Vimperk s.r.o.

A00
6,095000

3,134000

Plasty
Směsný
komunální
odpad
Směsný
komunální
odpad
Směsný
komunální
odpad
Odpad z tržišť
Odpad z tržišť
Objemný odpad

Odpad (tuny) -

AN3

Městské služby
Vimperk s.r.o.

A00
3,134000

111,625000

AN3

Městské služby
Vimperk s.r.o.

A00

83,385000

AN3

Městské služby
Vimperk s.r.o.

28,240000

AN3

Technické služby
Prachatice s.r.o.

4,660000

AOO
AN3
A00

František Hejtmánek s.r.o.

Objemný odpad

3,870000

AN3

Objemný odpad

4,040000

AN3

4,660000
7,910000

Městské služby
Vimperk s.r.o.
František Hejtmánek s.r.o.

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011, městys Strážný
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Tabulka 17

Produkce a nakládání s odpady, sběrný dvůr, 2011
Druh odpadu

Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Plastové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kovové obaly
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06
01 a 17
06 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06
01 a 17
06 03
Stavební materiály obsahující azbest
Stavební materiály obsahující azbest
Sklo
Sklo
Rozpouštědla
Rozpouštědla
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
Objemný odpad
Objemný odpad

Odpad
(tuny) +
0,399000

Odpad
(tuny) -

Kód způsobu
nakládání
BN30
BN3
BN30
BN7
BN30
BN3
BN3
BN30
BN3

Partner pro
svoz a likvidaci
Obč. Strážný
MS Vimperk s.r.o.
Obč. Strážný
Rakousko, AT
Obč. Strážný
MS Vimperk s.r.o.
Rumpold Vodňany
Obč. Strážný

BN30

Obč. Strážný

BN3

MS Vimperk s.r.o.

BN30

Obč. Strážný

BN3
BN30
BN3
BN30
BN3

MS Vimperk s.r.o.
Obč. Strážný
AMT s.r.o.
Obč. Strážný
MS Vimperk s.r.o.

BN30

Obč. Strážný

0,162000

BN3

MS Vimperk s.r.o.

0,108000

BN30
BN3

Obč. Strážný
MS Vimperk s.r.o.

0,399000
1,773000
1,773000
1,279000
0,039000
1,240000
0,035000
0,035000
2,404000

2,404000
0,380000
0,380000
3,480000
3,480000
0,114000
0,114000
0,162000

0,108000

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011, SD Strážný

Na rok 2012 je zprostředkovávání odvozu svěřené už jen MS Vimperk s.r.o.
Směsný komunální odpad se sváží pravidelně každé úterý, sběrný dvůr a odvoz TKO je vždy
na domluvě. Jednotlivé kontejnery s tříděným komunálním odpadem se sváží do sběrného
dvora a připravují se k odvozu smluvenou firmou. Kromě MS Vimperk s.r.o. sváží elektro, žárovky
a podobný odpad smluvené firmy prostřednictvím EKOKOMU, konkrétně jde o Asekol, Elektrowin
a Ekolamp.

2.6.3
2.6.3.1

Energetická infrastruktura
Zásobování elektrickou energií

Dle Územního plánu městysu Strážný z roku 2008 jsou navrženy nové rozvodné sítě vysokého
napětí, neboť stávající trafostanice neměly dostatečnou kapacitu pro napojení doplňované výstavby.
Trafostanice TS byly posíleny ve Strážném tak, že v lokalitách západ, sever a jih má dojít k osazení
novými trafostanicemi, včetně provedení úprav a rekonstrukcí sítě nízkého napětí a v lokalitě sever
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došlo k napojení stávající trafostanice, taktéž při provedení úprav a rekonstrukce sítě nízkého napětí.
S novou trafostanicí se počítá i v Hliništi. Stejně tak je v plánu napojení na stávající
trafostanici v Hliništi, Řasnici a v lokalitě Strážný-celnice. Díky těmto krokům dojde k posílení rozvodu
elektrické energie v katastrálním území Strážný.127
2.6.3.2

Zásobování teplem

Dle Územního plánu městysu Strážný z roku 2008 je nutné respektovat ze zákona vyplývající
požadavky ochrany ovzduší a také krajský program snižování emisí tak, aby byly dodrženy přípustné
hodnoty znečištění ovzduší. V dané lokalitě se jeví jako výhodný zdroj tepelné energie použití
elektrického akumulačního a přímotopného vytápění v kombinaci s tepelnými čerpadly, nebo
alternativní zdroje energie, jako je biomasa a solární kolektory. Není vyloučen ani propanbutan
v samostatných zásobnících.128
2.6.3.3

Zásobování plynem

Dle výše zmiňovaného Územního plánu městysu Strážný z roku 2008 není plynofikace ve Strážném
zatím navrhována.129

2.6.4

Telekomunikační infrastruktura

Telekomunikační infrastrukturu ve Strážném zajišťuje O2 Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile
Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Následující mapy znázorňují pokrytí
oblasti signálem jednotlivých poskytovatelů.

127

Územní plán Strážný, 2008, str. 9
Územní plán Strážný, 2008, str. 9
129
Územní plán Strážný, 2008, str. 9
128
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Mapa 4 Pokrytí O2130

Mapa 5 Pokrytí T-mobile131

130
131

Dostupné na: http://www.o2.cz/corporate/202851-mapa_pokryti/ (staženo 5. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/internet/mapa-pokryti (staženo 5. 3. 2012)

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

85

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Mapa 6 Pokrytí Vodafone132

Bezdrátové připojení k internetu zajišťuje v obci Strážný Bezdrátový internet 5G – Strážný, Stožec,
Lenora, Horní Vltavice, Kubova Huť, Volary - Kontaktní osobou je Petr Hoermann. 1. 1. 2012 došlo ke
zvýšení základních rychlostí při zachování stávající výše cen.
Tabulka 18

132

Ceník Bezdrátového internetu 5G133

Tarif

Cena za měsíc vč. DPH

Víkend
4M
8M
10M
16M
20M

250,- Kč
300,- Kč
350,- Kč
450,- Kč
550,- Kč

Cena za měsíc při roční
platbě vč. DPH
150,- Kč
229,- Kč
275,- Kč
320,- Kč
412,- Kč
504,- Kč

Maximální rychlost
download/upload
1/1 Mbps
4/1 Mbps
8/1 Mbps
10/2 Mbps
16/2 Mbps
20/3 Mbps

Dostupné na: http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/historie-a-fakta/sit-vodafonu/ (staženo 14. 3.

2012)

133

Dostupné na: http://www.strazny.net/ (staženo 14. 3. 2012)
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Přístupové body k síti jsou ve Strážném, Zátoni, Volarech, Stožci, Kubově Huti, Českých Žlebech,
Lenoře, Horní Vltavici a Stoegrově Huti.
Dále je možné připojení prostřednictvím výše zmíněných mobilních operátorů a také pomocí
kabelové sítě O2.

2.6.5

Pošty

Městys Strážný má k dispozici jednu poštu otevřenou 5 dní v týdnu. Adresa: Česká pošta, s. p.,
Strážný 41, 384 43. Telefon: 388 437 121.
Provozní doba:
Pondělí 8,00-11,15

2.6.6

Úterý

8,00-11,15

Středa

12,30-16,00

Čtvrtek

8,00-11,15

Pátek

8,00-11,15

Silniční infrastruktura

2.6.6.1

Páteřní silniční infrastruktura

Nejvýznamnější silniční komunikací je silnice č. 4. Spojuje Prahu - Dubenec - Milín - Lety - Novou
Hospodu - Strakonice - Volyni - Vimperk - Strážný – SRN. Tato silnice spadá do kategorie I.třídy
a spravuje jí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci, která vede
k státní hranici, je maximálně využívána k mezinárodnímu obchodu a pohybu osob a zboží. Její
celková délka je 153,225 km. Z Kvildy, přes Borovou Ladu do Horní Vltavice vede silnice II. třídy – č.
167. V Horní Vltavici se na Strážný napojuje na výše zmíněnou silnici č. 4. Ze Stožce k Hliništi vede
silnice III. třídy – č. 14142. V Hliništi se napojuje opět na silnici č. 4.134
Na základě „Programu výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území JčK“, aktualizovaném
v roce 2011, nebylo zjištěno, že by se měly v blízké budoucnosti v okolí Strážného nově budovat
či rekonstruovat komunikace výše zmíněné kategorie.135

134
135

Dostupné na: http://www.rsd.cz/Mapy/Soubor-map---kraje (staženo 21. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1622&par[lang]=CS (staženo 15. 3. 2012)
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Mapa 7 Páteřní silniční síť

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
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2.6.6.2

Místní komunikace

Místní komunikace v majetku městysu Strážný.
Tabulka 19
Ukazatel
Silnice I. třídy

Místní komunikace v majetku městysu Strážný
Strážný
Silnice č.4; 153,225 km

136

Hliniště

Řasnice

-

-

Silnice II. třídy

1,760 km

0,608 km

0,774 km

Silnice III. třídy

3,258 km

0,7825 km

0,698 km

Silnice IV. třídy

0,4645 km

0,422 km

-

Na následujících stránkách se zobrazí pasportizace komunikací, zpracovaná Pavlem Marešem, dle
třídění silnic, místních komunikací a účelových komunikací.

136

Dostupné na:
http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/c4036191b207fe78412566ab005dd08f/fa467d76664595fdc1256e170062c7b7?OpenDocum
ent&Highlight=0,str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD* (staženo 22. 3. 2012)
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Obrázek 66

137

Pasport komunikací137

Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný
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Obrázek 67

138

Pasport komunikací138

Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

91

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Obrázek 68

139

Pasport komunikací139

Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný
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2.6.6.3

Intenzita dopravy

Intenzita dopravy je velice důležitým faktorem, který může negativně ovlivňovat řadu aspektů
rozvoje obce – znečištění, prašnost, hlučnost apod. Následující tabulka znázorňuje vybraný úsek,
významné silniční komunikace I. třídy – silnice č. 4 (Praha-SRN), který spojuje obec Strážný
s hraničním přechodem se SRN.
Tabulka 20

Sčítání dopravy na úseku Strážný - státní hranice ČR-SRN, rok 2010

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Význam zkratek použitých v tabulce:
LN

Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy

SN

Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) bez přívěsů

SNP

Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) s přívěsy

TN

Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) bez přívěsů

TNP

Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) s přívěsy

NSN

Návěsové soupravy nákladních vozidel

A

Autobusy

AK

Autobusy kloubové

TR

Traktory bez přívěsů

TRP

Traktory s přívěsy

TV

Těžká motorová vozidla celkem

O

Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy

M

Jednostopá motorová vozidla

SV

Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

TNV

Těžká nákladní vozidla

PS

Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce
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ALFA, BETA ukazatelé variací silniční dopravy
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru (-)
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru (-)
GAMA ALFA/BETA (-)
C

Cyklisté (cyklo/den)

Výpočty podle metodiky CSD 2010 (nákladní souprava je za jedno vozidlo):
Hluk:
OA

O+M

NA

LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP

NS

SNP+TNP+NSN

Emise:
OA

O+M

LNA

LN

TNA

SN+TN+TR+TRP

NS

SNP+TNP+NSN

BUS

A+AK

2.6.7

Železniční infrastruktura

Ve Strážném není vlakové nádraží a ani zde nevedou vlakové trasy. Nejbližší vlakové nádraží se
nachází v Lenoře ve vzdálenosti 10 km - není moc využíváno z důvodu časové
nenávaznosti s autobusovým spojením, i přesto, že je to jediný možný spoj do Volar.
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Mapa 8 Vlakové nádraží Lenora a Zátoň140

2.6.8

Letecká doprava

Nejbližší letiště je Jihočeské letiště v Českých Budějovicích a.s., které je držitelem oprávnění
provozovat letiště České Budějovice jako veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště
s vnější hranicí. Kódové označení 4C a je způsobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne. Využít jej
mohou také letadla, která létají za hranice Schengenského prostoru. Letiště České Budějovice a.s. je
ze Strážného dostupné po silnici III/14144, II/165, II/122, II/143 a II/146 a nachází se ve
vzdálenosti 79 km od městysu Strážný. 141
Nejbližší mezinárodní letiště je Praha Ruzyně, které je od městysu Strážný vzdáleno 170 km.

2.6.9

Dopravní obslužnost

Železniční stanice je nejblíže v Lenoře, ve vzdálenosti 10 km.
Trasa vlaku:142

Tabulka 21

Trasa
Lenora – Soumarský Most - Volary

Počet spojů
8 spojů v pracovní dny

Cestovní čas
13-15 minut

6 spojů v ostatní dny
Volary – Lenora

8 spoje v pracovní dny

13-15 minut

5 spojů v ostatní dny

Autobusovou dopravu ve Strážném zajišťuje ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Směr Strážný
přes Lenoru do Vimperka a zpět jezdí autobusy 6x denně v pracovní dny.

140

Dostupné na: http://g.co/maps/erq5k (staženo 14. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.airport-cb.cz/ (staženo 19. 3. 2012)
142
Dostupné na: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/ (staženo 10. 3. 2012)
141
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Tabulka 22

Trasa autobusu:143
Trasa

Počet spojů

Cestovní čas

Strážný – Lenora - Vimperk

6 spojů v pracovní dny

45 minut

Vimperk – Lenora - Strážný

6 spojů v pracovní dny

45 minut

Taxi služba ve Strážném není. Nejbližší taxi je ve Volarech ve vzdálenosti 15 km, popřípadě ve
Vimperku ve vzdálenosti 23 km. Průměrná cena je přibližně 28 Kč za kilometr.144

2.6.10

Stav silniční infrastruktury

Stav silniční infrastruktury:145
V současné době se ve Strážném řeší dopravní značení.
Hlavní a nejvíce používané silnice jsou relativně nově vybudované, tedy v pořádku.
Silniční komunikace k usedlostem, jako jsou Žlíbky a Samoty, jsou ve špatném stavu. Jedná se
o původní komunikace a je nutné je pravidelně opravovat „lepením“.

2.7
2.7.1

Ekonomické prostředí a trh práce
Struktura ekonomické základny

V Registru ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2010 celkem 219 podnikatelských subjektů se
sídlem na území městysu Strážný. Struktura ekonomické základny městysu Strážný je
zaměřena především na terciární sektor. To odpovídá i vývoji ekonomické základny Strážného
v minulosti. Průmysl a zemědělství nebyly příliš rozšířeny, zatímco služby zde byly rozšířeny více.
Současná struktura ekonomické základny dle sektorů ukazuje jednoznačnou dominanci terciárního
sektoru oproti primárnímu a sekundárnímu sektoru. Terciární sektor je zastoupen podílem 82 %,
sekundární 4 % a primární 4,07 %. Tuto skutečnost zachycují níže uvedená tabulka a graf.
Tabulka 23

Obec

Strážný

Struktura ekonomické základny dle sektorů k 31. 12. 2010

Počet
Zemědělstv
Obchod Ostatní
podnikatelský
Průmys Stavebnict Doprava a spoj
í, lesnictví,
, prod. obchod
ch subjektů
l
ví
e
rybolov
a opr. ní služby
celkem
219

31

4

5

2

132

16

Veřejná
správa,
obrana,
pen. soc.
pojis.
1

Zdroj: Český statistický úřad

Graf 7 Struktura ekonomické základy dle sektorů k 31. 12. 2010

143

Dostupné na: http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/ (staženo 10. 3. 2012)
Dle informací poskytnutých z Úřadu městyse Strážný
145
Dle informací poskytnutých z Úřadu městyse Strážný
144
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14%
4%
primární sektor
sekundární sektor
terciární sektor
82%

Zdroj: Český statistický úřad

Pokud se na celkový počet ekonomických subjektů vykonávajících svou činnost na území městysu
Strážný nahlížíme z hlediska organizační struktury, zjišťujeme, že převažující podíl (47,95 %)
z celkového počtu podnikatelských subjektů tvoří soukromí podnikatelé – fyzické osoby.
Z právnických osob pak jsou nejvíce zastoupeny obchodní společnosti (3,65 %) jako jsou: společnost
s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, přičemž nejrozšířenější
je společnost s ručením omezeným. Dále strukturu doplňují svobodná povolání (0,96 %), státní
organizace (0,46 %), družstevní organizace (0,46 %) a samostatně hospodařící rolníci (0,46 %).
Zbývající právní formy jsou zastoupeny pouze minimálně nebo vůbec. Podílem 46,12 % je
zastoupena skupina ostatní, do které jsou zahrnuty v průzkumu nezjištěné nebo neuvedené právní
formy podnikání.
Počet registrovaných podnikatelských subjektů všech právních forem podnikání stále roste. Ne
vždy je to způsobeno tím, že vedle již existujících podnikatelských subjektů vznikají další nové
subjekty, ale také tím, že zatímco nově vzniklé subjekty jsou do registru zapisovány, nejsou z něj
vyjímány subjekty, které jsou zaniklé nebo mají pozastavenou činnost.
Odvětvová struktura je ovlivněna strukturou podnikatelů – fyzických osob. Ti na základě svých
oprávnění podnikají především ve službách, obchodu a opravách spotřebního zboží.
Poměrně vysoký počet podnikatelů vzhledem k celkovému počtu obyvatel městysu je také trochu
zavádějící. Do níže uvedené statistiky jsou zahrnuty fyzické osoby, které sice mají živnostenské
oprávnění, ale na jeho základě si jen přivydělávají a nevyvíjejí soustavnou činnost. Je tedy
třeba počítat s odhadem, že aktivních je 30 % podnikatelů, kteří se zabývají podnikáním v zemědělství
, 50 % podnikatelů s činností v sekundárním a terciárním sektoru. Velké množství živnostenských listů
má pozastavenou platnost.

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

97

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Strážný

1

0

8

1

0

105

1

Ostatní

Svobodná
povolání

Samostat.
hosp. rolníci

Počet
podnikatelů FO

Peněžní
organizace

Družstevní
organizace

Obchodní
společnosti

Akciové
společnosti

Obec

Struktura ekonomické základny dle právní formy k 31. 12. 2010
Státní
organizace

Tabulka 24

2

101

Zdroj: Český statistický úřad

Graf 8 Struktura ekonomické základny dle právní formy k 31. 12. 2010
1%

0%

4%

0%
0%

Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Peněžní organizace
Počet podnikatelů FO
Samostat. hosp. rolníci

46%
48%
1%

Svobodná povolání
Ostatní

0%

Zdroj: Český statistický úřad

2.7.2

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Zaměstnanost a nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ukazatelům při hodnocení úrovně
hospodářství na úrovni republiky, kraje a SO ORP. Nejinak je tomu při hodnocení ekonomiky městysu
Strážný. Následující data byla získána výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). Toto šetření se
uskutečňuje ve vybraných domácnostech (0,7 % celkového počtu domácností). Způsob zjišťování
koresponduje s definicemi a doporučeními Mezinárodní organizace práce a respektuje prováděcí
metodiku Eurostatu.
V roce 2004 došlo ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Od tohoto roku je
míra nezaměstnanosti počítána tak, že v čitateli jsou uváděni pouze dosažitelní uchazeči o práci. Tedy
ti, kteří nejsou dlouhodobě nemocní, ve výkonu trestu či v zahraničí a jsou schopní nastoupit do
práce ihned.
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Graf 9 Míra nezaměstnanosti k 31. 12.
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Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 25
Rok
Strážný

Míra nezměstnanosti k 31. 12.
2001
8,81

2002
10,06

2003
9,43

2004
9,43

2005
(dos.)
7,55

2006
(dos.)
7,55

2009
(dos.)
12,58

2010
(dos.)
10,69

Zdroj: Český statistický úřad

Míra nezaměstnanosti se stejně jako v celé České republice mění v průběhu roku.
Ve sledovacím období 2001-2010, které je podkladem pro výše znázorněný graf, je evidentní, že
významné snížení nezaměstnanosti proběhlo v roce 2004, kdy se snížila téměř o 2 procenta. Je
pravděpodobné, že tato situace nastala se vstupem ČR do EU 1. 5. 2004. Postupně klesala až do roku
2007, pak křivka začala strmě vzrůstat. Vzhledem k tomu, že městys Strážný leží v těsném příhraničí,
je tedy i nepřímo závislý na mezinárodním obchodu a ekonomiku zasáhla celosvětová krize, může být
nárůst nezaměstnanosti spojen s touto skutečností.
V porovnání s celorepublikovou mírou nezaměstnanosti k 31. 12. 2010 je však ve Strážném
vyšší. ČR – 9,6%, ve Strážném 10,69%.146 Na základě nejnovějších dat Českého statistického úřadu je
v Jihočeském kraji k 29. 2. 2012 míra nezaměstnanosti 8,41%. V okresu Prachatice ke stejnému datu
7,61%. Ve SO ORP Vimperk, byla míra nezaměstnanosti v roce 2010 7,75%.147 V roce 2008
byla na úrovni EU oblastí NUTS 2 – Jihozápad 3,1%. Na rozdíl od Českého statistického úřadu, který
počítá s věkovou skupinou osob 15 a více let, počítá Eurostat míru nezaměstnanosti pro věkovou
skupinu 15-74 let.148

146

Dostupné na: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ (staženo 4. 2. 2012)
Dostupné na: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=550647#nezamestnanost (staženo 22. 3. 2012)
148
Dostupné na:
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/nezamestnanost_stredoceskeho_kraje_v_porovnani_s_regiony_evropske_unie_v_roc
e_2008 (staženo 22. 3. 2012)
147
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Pracovní mikroregion a dojížďka za prací149

2.7.3

Městys Strážný je součástí pracovního mikroregionu Vimperk. Tento pracovní mikroregion je
vymezen územím správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk.

Vimperk

535

21

17 736

8 281

9 455

8 049

subregionu

v centru mikroregionu/

Saldo pracovní dojížďky

subregionu

místa v mikroregionu,

Pracovní

mikroregionu

Zázemí

Jádro

mikroregionu

subregionu

v tom
mikroregionu,

Počet obyvatel

subregionu

v mikroregionu,

Počet obcí

Mikroregion, subregion

subregionu (km2)

Charakteristiky pracovního mikroregionu Vimperk k 1. 3. 2001 SLDB
Rozloha mikroregionu,

Tabulka 26

238

Zdroj: Český statistický úřad

Dle údajů Českého statistického úřadu (SLDB 2001, nová data ze SLDB 2011 ještě nejsou
k dispozici) vykazovalo saldo dojížďky kladné hodnoty. Dle níže uvedené tabulky bylo evidováno
celkem 375 dojíždějících do zaměstnání do obce a 54 vyjíždějících do zaměstnání mimo obec
trvalého bydliště (34 vyjíždějících denně, 3 vyjíždějící denně nad 60 minut). Městys Strážný dle
výsledků SLDB 2001 vytvářel značné podmínky pro rozvoj pracovních míst a zaměstnanosti nejen pro
své okolí, ale také pro obyvatele okolních obcí.

34

3

x

x

Obsazená
pracovní
místa celkem

54

Vyjížd.do
zaměst.
nezjištěný směr

375

Vyjížd.do
zaměst.
v obci

x

Vyjížd.do
zaměst.
celkem

Vyjížd.do
zaměst. mimo
obec trv. bydl.
(zjištěný směr)

Strážný

Vyjížd.do
zaměst. mimo
obec trv. bydl.
denně
Vyj. do zam.
mimo tr. bydl.
denně nad 60
min.

Obec

Dojíždějící do
zaměstnání do
obce celkem

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání, pracovní místa (SLDB 1.3.2001)
Zaměstnaní
celkem

Tabulka 27

x

x

Zdroj: Český statistický úřad

Vzhledem k tomu, že v obci Strážný žije 230 obyvatel starších 18 let, z toho 60 lidí je ve věku nad
60 let, popřípadě invalidních důchodců, cca 20 jsou studující, cca 30 je vietnamských obyvatel, kteří
jsou v obci pouze hlášeni, cca 30 osob je evidováno na úřadu práce nebo v domácnosti na mateřské
dovolené nebo rodičovské dovolené s dětmi a dalších cca 30 obyvatel ve Strážném pracuje nebo
podniká, zůstává přibližně 60 osob, které za prací dojíždějí. Nejčastěji se za prací dojíždí do Vimperka,
Volar a do Čkyně.150

2.7.4

Významné podniky

Pravděpodobně nejvýznamnějším podnikem ve Strážném je INGO Casino Strážný. Casino patří do
sítě Casin INGO a.s., další podniky se nacházejí v Železné Rudě, Mariánských Lázních, Františkových
149
150
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Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný
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Lázních, Pomezí, Zlíně, Aši a v Estoru. INGO Casino Strážný poskytuje zaměstnání místním obyvatelům
(největší zaměstnavatel) a přispívá do obecního rozpočtu. V roce 2011 to bylo 4 800 000,- Kč.
Za zmiňovaný rok by mělo, INGO Casino Strážný ještě obci doplatit, to však bude započteno již do
letošního roku.151 Dalším významným podnikatelem je pan Ing. Vokál, místní zemědělec, který taktéž
poskytuje zaměstnání. Mezi významné podniky také patří Městys servis Strážný s.r.o., zřízený obcí
a zaměstnávající především uchazeče o práci z úřadu práce. Dle sdělení Úřadu městyse Strážný mají
hostinská zařízení své stálé zaměstnance, jejich provoz se však na rozpočtu obce neprojeví.
Většina osob podnikajících v pohostinství ubytovací a rekreační poplatky neodvádí. Jedná se
zejména o noční kluby, v současné době by se tento problém měl řešit soudně. Další živnostníci jsou
pak obyvatelé vietnamské národnosti, kteří provozují v obci tržnice, prodejní haly a domy.
Městys Strážný je vnímá negativně, vzhledem k tomu, že s jejich podnikáním vzniká v obci problém
s úklidem odpadu, vymáhání částek za odvoz a neustálým řešením černých staveb (přístřešky, boudy
apod.).

2.8
2.8.1

Sociální a zdravotní vybavenost
Zdravotní služby a vybavenost

Městys Strážný dle ČSÚ disponuje jedním detašovaným pracovištěm praktického lékaře pro
dospělé. Tuto péči zajišťuje MUDr. Edita Sedlecká. Ve Strážném se nachází i lékárna.
Další zdravotní zařízení jsou dostupná ve Vimperku a dalších větších sídlech. Nejbližší nemocnice
je ve Vimperku, ve vzdálenosti 17 km. Nemocnice poskytuje následující služby zdravotní péče: LDN,
chirurgie, rentgen, interní ambulance, ortopedie, neurologie, urologie, cévní ambulance, bércová
poradna, rehabilitace, denzitometrie, praktický lékař pro děti a dorost, ultrazvuk, hematologická
a biochemická laboratoř.
Další možnost je v Prachaticích, ve vzdálenosti 24 km. V Prachaticích sídlí i Zdravotnická Záchranná
Služba Jihočeského kraje. Zde jsou poskytovány služby mimo jiné i onkologické, traumatologické,
metabolická poradna, dětská kardiologie, stomatologie, nefrologie, gynekologie apod.
Nejbližší psychiatrická léčebna je ve Chvalšinách v Červeném dvoře. Sociální služby

a vybavenost
Dle zjištění Českého statistického úřadu nejsou v městysu Strážný v současné době žádné sociální
služby a s nimi související sociální vybavenost.
Dům pro seniory se nachází nejblíže v obci Horní Vltavice (cca 15 km) a LDN ve Vimperku. Ve
Volarech, Pravětíně u Vimperka a Prachaticích se nachází Dům s pečovatelskou službou. Vimperská
nemocnice poskytuje za pomoci ergoterapie sociální péči seniorům v rámci LDN.
Nejbližší dětský domov je v Korytě u Zbytin (cca 30 km), další pak ve Volyni (cca 60 km). Oba jsou
zaměřené na malé děti. Starší děti jsou umisťovány především v Žíchovci u Vodňan, v Homoli u
Českých Budějovic a pak až v Jindřichově Hradci.

151
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Sociální služby jsou zajišťovány přes odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Vimperku.152
Domov pro osoby se zdravotním postižením je nejblíže ve Vacově. Zmíněné zařízení funguje jako
obecně prospěšná společnost. Další podobné je Centrum sociální pomoci ve Vodňanech. Azylový
dům se nachází v Českých Budějovicích.153
Krajský úřad, za pomocí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v rámci sociálních služeb zajišťuje
a zabezpečuje úkoly se zřizováním a řízením zařízení sociálních služeb, jež zřídil kraj, provádí inspekce
kvality sociálních služeb na území Jihočeského kraje, provádí metodiku a řídící činnost
vůči organizacím v oblasti sociálních služeb. V neposlední řadě také vyřizuje stížnosti, oznámení
a podněty občanů na poskytované sociální služby apod.154

2.9
2.9.1

Školství a vzdělávání
Základní a mateřské školy

Podle dat z ČSÚ se v místě nachází základní škola a mateřská škola Strážný. Základní škola zajišťuje
nižší stupeň, tedy 1. - 5. třídu. Obě instituce se nachází v jedné budově.
Adresa: Strážný 6, 38443
Telefon: 388 437 137
Zřizovatelem školy je městys Strážný a v současné době je ředitelkou Mgr. Klára Hromková.

152

Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný
Dostupné na: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=ll (staženo 8. 3. 2012)
154
Dostupné na: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=265&par[lang]=CS (staženo 8 .3. 2012)
153
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Obrázek 69

ZŠ a MŠ ve Strážném155

Tabulka 28

Počet dětí v ZŠ a MŠ
Ukazatel

Počet dětí

1. ročník

3

2. ročník

5

3. ročník

1

4. ročník

5

5. ročník

5

Mateřská škola

12

Zdroj: Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný

Zastupitelstvo obce Strážný 2. 11. 2011 schválilo snížení stavu na školní rok 2011/2012 na 21
žáků. Dle registru obyvatel městysu Strážný je školou povinných 15 dětí kromě dětí s vietnamskou
národností. Zřejmě tedy některé děti dojíždí do školy jinam. Vzhledem k počtu dětí se v současné
době vyučuje ve formě spojených tříd. Od 6. ročníku se zpravidla dojíždí do Vimperka.156

2.9.2

Střední školy a odborná učiliště

V obci Strážný není žádná střední škola nebo odborné učiliště.
Nejbližší možné středoškolské nebo učňovské studium je možné ve Vimperku, kde je Gymnázium
a Střední odborná škola ekonomická. Další možnosti jsou pak v Prachaticích, kde je Střední
pedagogická škola, gymnázium, soukromá střední odborná škola a střední odborné učiliště.
Z učňovských oborů se v Prachaticích nabízí prodavač, kadeřník, kosmetička, automechanik apod. Ve

155
156

Dostupné na: http://www.strazny.cz/ (staženo 3. 3. 2012)
Dle informací poskytnutých z Úřadu městysu Strážný
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Volyni je střední průmyslová škola, střední škola veřejné správy a mezi učňovské obory spadá cukrář,
pekař, prodavač. Ve Volyni je možné pomaturitní studium jazykové školy. Ve Strakonicích je
nabízena střední stavební průmyslová škola, dále několik gymnázií, obchodní akademie, učňovské
obory apod. Bez výjimky škol a oborů se nabízí i České Budějovice, kam však studenti dojíždějí
převážně za studiem na vysokých školách.157

2.9.3

Vyšší odborné školy a Vysoké školy

Nejbližší možné studium na vyšší odborné škole je v Prachaticích. Jedná se o Vyšší odbornou školu
sociální. Další vyšší odborná škola je ve Volyni při střední průmyslové škole a dále pak ve
Strakonicích. České Budějovice kromě množství vyšších odborných škol, nabízí i vysokoškolské
studium a to zejména na Jihočeské univerzitě, Vysoké škole technické a ekonomické, soukromé
Vysoké škole evropských a regionálních studií apod.158

2.9.4

Rekvalifikační kurzy a akce dalšího vzdělávání na území městysu Strážný

Rekvalifikační kurzy zajišťuje převážně úřad práce ve Vimperku, v Prachaticích, popř. ve
Strakonicích. Zajišťovány jsou jak pro uchazeče o práci, tak pro zájemce při zaměstnání.
Další možnosti vzdělávání probíhají v rámci bezplatného pilotního vzdělávání OS "CHANCE IN
NATURE - LOCAL ACTION GROUP" a to za podpory ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a grantů.159
Základní uměleckou školu nabízejí ve Vimperku a jazykovou školu s právem státní jazykové
zkoušky ve Volyni.160

2.10
2.10.1
2.10.1.1

Cestovní ruch, kultura, památky a sport
Cyklodoprava, pěší a vodní turistika
Cyklodoprava161

Cyklotrasa č. 1025 Mláka-Strážný:
Střední obtížnost trasy, stezka je vedená po pásovém modrém značení a má střední obtížnost.
Vhodná je pro mountainbike (dále jen MTB) a trekkingové bicykly. Povrch trasy tvoří asfalt nebo
zpevněný povrch. Trasa vede přes silnice I. a III. třídy a dále pak po místních a účelových
komunikacích. Celková délka trasy je 10,5 km.
Cyklotrasa č. 1023 Klápa-Modrava:
Dálková cyklotrasa, která sleduje Schwarzenberský plavební kanál. Trasa je středně obtížná a vede
po červeném pásovém značení. Taktéž je vhodná pro MTB a trekkingová kola. Povrch trasy tvoří
asfalt a zpevněný povrch. Trasa vede po místních a účelových komunikacích. Celková délka cyklotrasy
je 75 km. Strážný se nachází ve vzdálenosti 43 km od výchozího bodu Klápa.

157

Dostupné na: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=ll (staženo 23.3.2012)
Dostupné na: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=ll (staženo 23.3.2012)
159
Dle informací poskytnutých z Úřadu městyse Strážný
160
Dostupné na: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=ll (staženo 23.3.2012)
161
Dostupné na: http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=115042 (staženo 23.3.2012)
158
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Cyklotrasa č.1036 Lenora-Hliniště:
Lehká cyklotrasa, bíle pásově značena v terénu a dlouhá pouhých 5 km. Povrch je tvořen asfaltem
a vhodná je jak pro MTB, tak pro trekkingová kola.
Cyklotrasa č.1037 Polka-Strážný:
9 km dlouhá cyklotrasa střední obtížnosti je vhodná pro MTB a trekkingová kola. Povrch tvoří
asfalt nebo zpevněný povrch. Směr trasy udává zelené pásové značení a vede po silnici I. třídy,
místních a účelových komunikacích.
Cyklotrasa č. 1038 Polka-Pod Homolí:
Středně těžká, 6,5 km dlouhá cyklotrasa je značená pásově bíle. Trasa vede pouze po účelových
komunikacích a povrch je tvořen asfaltem nebo zpevněným povrchem. Opět vhodná pro MTB
a trekkingové bicykly.
Cyklotrasa Strážný-České Žleby-Strážný:
33 km dlouhá, středně náročná cyklotrasa vede ze Strážného přes Hliniště, České Žleby, Dobrou,
Lesní Silnici, Stožeckou Louku, přes místo zvané U Mlýnů, dále opět přes České Žleby, Mláku a zpátky
do Strážného.
Cyklotrasa Christiana Battaglii:
103 km dlouhá silniční trasa spojující Železnou Rudu a Novou Pec přes Prášily, Srní, Modravu,
Kvildu, Borová Lada, Horní Vltavici a Stožec.
Mapa 9 Cykloturistická mapa

Zdroj: http://www.sumavanet.cz

Vltavský okruh:
62 km dlouhý, náročnější okruh vede z Kvildy přes Knížecí Pláně, Strážný, Soumarský potok,
Lenoru, Borovou Ladu a zpět do Kvildy.
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Mapa 10

Vltavský cyklistický okruh

Zdroj: http://www.sumavanet.cz

Nadregionální charakter má Vltavská cyklistická stezka, která je dlouhá 450 km. Tato trasa spojuje
Prameny Vltavy s ústím Vltavy do řeky Labe. Mimo jiné vede i přes Řasnici, která je místní částí
městysu Strážný. Povrch trasy tvoří asfalt a šotolina. Po celé délce vede trasa přírodou, zejména po
účelových komunikacích a pouze výjimečně po frekventovanějších silnicích.162
Koordinaci a podporu cyklistiky v Jihočeském kraji má za cíl Nadace Jihočeské cyklostezky, která
byla založena v roce 2004 jako nevládní nezisková organizace.163
2.10.1.2

Pěší turistika164

Knížecí pláně:
24 km dlouhá trasa vede po odlehlých a dobrých cestách. Ze Strážného vede na Žďárecké jezírko,
Knížecí Pláně, Stodůlky, Žďárky přes Světlé Hory a zpět do Strážného. Předpokládaná doba chůze je 7
hodin. Během cesty je možná návštěva bývalých osad obce Strážný, návštěva vyhlídky na Knížecích
Pláních, rašeliniště Žďárecká a Buková slať. Občerstvení je možné ve Strážném.
Splavské rašeliniště:
26 km dlouhá a středně náročná trasa po relativně pohodlných cestách. Trasa vede ze Strážného
přes Dolní Cazov, Mláku, České Žleby zpátky do Strážného. Odhadnutý čas chůze je 7,5 hodiny.
162

Dostupné na: http://www.ceskojede.cz/rubriky/dalkove-cyklotrasy-cr/cyklotrasy-podel-rek/4:vltava/ (staženo 23. 3.

2012)

163

Dostupné na: http://www.jihoceske-cyklostezky.cz/pages/o-nadaci.php (staženo 23. 3. 2012)
Martan, M.: Průvodce Šumavou – 50 nejkrásnějších turistických tras po horách a údolími Šumavy, Praha: Freytag
a Berndt, Plzeň: Kletr, 2006. ISBN 80-85822-05-9.
164
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Občerstvit se turista může ve Strážném nebo v Českých Žlebech. Cestou je možné vidět pozůstatky
Zlaté stezky, Splavské rašeliniště, horské louky apod.
Hrad Kunžvart:
5 km dlouhá a nenáročná trasa se stoupáním na hrad, která trvá cca 2 hodiny chůze ze Strážného
přes zříceninu hradu, Samoty a zpět do Strážného. Cestou je možné vidět Kapli Panny Marie, bývalou
osadu Samoty a zříceninu hradu Kunžvart.
Vzdálenější turistické trasy pak vedou např. do údolí Teplé Vltavy, Boubínského pralesu, Stožce
apod.
Následující mapa znázorňuje barevné turistické značení, podle kterého se turista řídí při cestě
za vybraným cílem.
Mapa 11

Turistická mapa

Zdroj: http://www.sumavanet.cz

Určitou zajímavostí jsou tzv. nouzová nocoviště v NP Šumava, která nabízejí celoroční pomoc
turistům, kteří prochází zejména po páteřní červeně označené turistické značce, vedoucí
při hraničním přechodu se SRN od Nové Pece po Železnou Rudu. V těchto nocovištích je umožněno
legálně přenocovat za předem stanovených podmínek. Tyto podmínky jsou následující:
Přenocovat lze pouze na jednu noc, heslo „přenocuj a jdi dál“
Zákaz rozdělávat oheň
Veškerý odpad je nutné odnést s sebou
Dodržovat klid
Mezi nouzová nocoviště na území NP Šumava patří Hůrka u Prášil, poledník, Modrava, Bučina,
Strážný, Nové Údolí a lokalita Pod Plešným jezerem.
Mapa 12

Nouzová nocoviště
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Zdroj: http://www.npsumava.cz/cz/

Program „Zaparkuj a jdi dál“, je program, který má turistovi usnadnit parkování v rámci NP
Šumava. Umožňuje ponechat automobil na malém parkovišti a odtud vyrazit za turistickým cílem
v okolí. V blízkosti parkovišť bývají i zastávky tzv. zelených autobusů, které pak mohou
návštěvníka zavést do vzdálenějších lokalit a následně pak usnadnit návrat zpět k parkovišti.
Na každém malém parkovišti je k dispozici mapa blízkého okolí a zajímavostmi. V současné době
takových parkovišť je po celé Šumavě 18 a nejbližší Strážnému je parkoviště Březová Lada,
Polka a Dobrá.165
Za zmínku jistě stojí i environmentální výchova NP Šumava, která má na území parku 3 střediska,
V Kašperských Horách, ve Vimperku a ve Stožci, kde se případní zájemci mohou dozvídat informace
území NP Šumava a tematicky zaměřených programů. Výukové programy jsou zaměřeny rámcově
tak, aby odpovídaly vzdělávacímu programu od mateřských škol až po střední školy.166
Naučné stezky, které v oblasti blízké Strážného turisté hojně využívají, jsou naučná
stezka Stožecká skála a naučná stezka Schwarzenberský plavební kanál.167

165

Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1546/sekce/zaparkuj-a-jdi-dal/ (staženo 23. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/environmentalni-vychova/ (staženo 23. 3. 2012)
167
Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1129/sekce/naucne-stezky-v-np/ (staženo 23. 3. 2012)
166
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Naučná stezka Stožecká skála:
Stezka, nedaleko Strážného, jejíž celková délka je 1,5 km, prochází jádrovou zónou NP. Vede od
dřevěné lesní kaple, poté je možné vystoupat až na vrchol skály s výhledem na Trojmezenskou
hornatinu. V průběhu let 1810-1813 zde ještě stál prales a poté, co byl vytěžen, začal vznikat nový
podrost hospodářského lesa. Za vlády Schwarzenbergů, kdy byla vystřílena jelení zvěř a bylo
tak zabráněno ničení mladých listnatých stromů, došlo k obnově buků, javorů a jilmů, dále také jedlí
a smrků. V 90. letech došlo v této lokalitě k vyhlášení nejprve Chráněného přírodního výtvoru
Stožecká skála a později k vyhlášení Přírodní rezervace Stožecká skála. Dnes je lokalita v I. zóně NP
Šumava.
Naučná stezka Schwarzenberský plavební kanál:
Naučná stezka je dlouhá 9 km nabízí shlédnutí mnoha částí historického technického
díla plavebního kanálu. Mezi ně patří tunel dlouhý 397,22 m, připojení Jeleního smyku do Jeleního
jezírka, Roseauerova kaplička, akvadukt u Rossbachu, několik stavidel a bočních propustí apod.
Pravidelně se na této stezce předvádí ukázkové plavení dřeva. Terén stezky je vzhledem k rovnému
povrchu nenáročný a navštěvovat jej tak mohou bez větších problémů i vozíčkáři.
2.10.1.3

Sjezdové a běžecké lyžování

Přímo v obci Strážný se nachází lyžařský areál. V zimních měsících jsou k dispozici 3 lanové vleky.
Kaplička, TJ a Kunžvart. V současné době je v provozu pouze Kaplička, která prochází rozsáhlou
rekonstrukcí a modernizací. Rekonstrukce a modernizace se týká zázemí pro rolbu, kiosku,
technického zázemí, instalace dětského vleku, přípravy na kluziště apod. V únoru úspěšně
proběhla instalace sněžného děla. Městys Strážný disponuje vlastní rolbou. Městys servis Strážný
s.r.o. má ve vlastnictví čtyřkolku pro úpravu lanovky i běžkařských stop. V nabídce je také 8 člunů
na snowtubing. Pro děti městys zakoupil molitanová slalomová zvířátka.168
Tabulka 29

Ceník v LA Strážný
Ukazatel

Dospělý

Dítě

Celodenní jízdné

150,- Kč

50,- Kč

10 jízd

100,- Kč

40,- Kč

Zdroj: http://www.strazny.cz/

Běžkaři mohou využívat bohaté bílé stopy v okolí Stráženska.

168

Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=99 (staženo 23.
3. 2012)
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Mapa 13

Bílá stopa v okolí Stráženska 2011/2012

Zdroj: http://www.bilastopa.cz/

2.10.1.4

Vodní turistika

Od Lenory je možné v letních měsících splouvat Vltavu. V úseku Lenora – Soumarský Most – most
u Pěkné se vždy stanovuje minimální stav hladiny vody, který se zjišťuje u Soumarského Mostu
na vodotečné lati červenou ryskou o šířce 2 cm. Ryska tak určuje minimální stav potřebné hladiny
vody. V úseku Lenora – Soumarský Most je to v dnešní době 45 cm, v úseku Soumarský Most – most
u Pěkné 50 cm.
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Obrázek 70

Splouvání Vltavy

Zdroj: http://www.npsumava.cz

2.10.2

Stravovací a ubytovací možnosti

Penzion Vacek – Vila Strážný Šumava: Jedná se o nově postavenou kompletně vybavenou
hájenku v centrální části Šumavy v nadmořské výšce 834 m n. m. K dispozici je vlastní oplocený
pozemek s grilem, venkovním sezením a zahradní sprchou o rozloze 1600 m2. Penzion nabízí
i venkovní bazén o průměru 3,6 m. Hosté mohou využít mimo jiné bezplatné wifi připojení, kuchyňku,
pračku, TV, DVD, SAT, rádio, krb a také úschovnu kol a lyží. Kapacita objektu je 6 osob s možností 2
přistýlek. Je možné využít také dětských postelí. V objektu je povoleno mít s sebou psa. Vzdálenost
možnosti nákupu je 0,3 km. Parkování je umožněno před objektem na soukromém parkovišti.
Tabulka 30

Ceník ubytování Vila Strážný Šumava
Termín

Cena za celý objekt a pobytový týden

Cena léto

od 12 000,- Kč

30.06.2012 - 25.08.2012 29.06.2013 - 24.08.2013
Cena zima

od 12 000,- Kč

31.12.2011 - 10.03.2012 15.12.2012 - 09.03.2013
Cena Silvestr

od 16 100,- Kč

22.12.2012 - 29.12.2012 21.12.2013 - 28.12.2013
Cena mimosezóna

od 10 000,- Kč

Zdroj: http://www.chatatour.cz/cz/oo337-vila-strazny-sumava
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Obrázek 71

Vila Strážný Šumava169

Penzion Daňha: Penzion Daňha nabízí ubytování ve třech plně vybavených apartmánech
(koupelna s WC, kuchyňka, možnost připojení na internet, TV přijímač. K objektu náleží také zahrada.
Celková kapacita objektu je 13 lůžek. Bezplatné parkování před objektem je umožněno
na soukromém parkovišti. K dispozici je také úschovna kol a lyží. A areálu je také možné využít
venkovní krb, houpačky pro děti, pískoviště a trampolínu.170
Tabulka 31

Ceník Penzion Daňha

Celoroční cena

330,- Kč / osoba / den

Zdroj: http://www.sumava-strazny.cz/

169

Dostupné na: http://www.chatatour.cz/cz/oo337-vila-strazny-sumava (staženo 23. 3. 2012)

170

Dostupné na: http://www.sumava-strazny.cz/?page_id=10 (staženo 23. 3. 2012)
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Obrázek 72

Penzion Daňha171

Penzion Lutovský: Penzion s dvěma dvoulůžkovými pokoji s možností přistýlek o celkové kapacitě
8 míst se nachází taktéž přímo v obci Strážný. Pokoje jsou vybaveny TV, SAT, připojením k internetu,
koupelnou s WC, ve společných prostorech pro oba pokoje je pak k dispozici lednička, varná
konvice, mikrovlnná trouba, plynový sporák, skříňka s nádobím, talíři, skleničkami a příbory. Dále je
zde další lednice vybavená jako samoobslužný mini BAR. V pensionu je možnost úschovy lyží a kol
a parkování před objektem je zabezpečeno na soukromém parkovišti. Za poplatek 50,- Kč je možnost
přiobjednat také snídaní.
Tabulka 32

Ceník Penzion Lutovský
Termín

Cena za osobu a noc

Zimní sezóna

250,- Kč (500,- Kč při obsazení 1 osoby na pokoji)

Letní sezóna

230,- Kč (460,- Kč při obsazení 1 osoby na pokoji)

-

přistýlka

150,- Kč celoročně

Zdroj: http://www.pension-lutovsky.cz/cenik.html
Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez rekreačního poplatku (15,-/osoba/noc) a poplatku z obsazeného lůžka (4,Kč/osoba/noc)

171

Dostupné na: http://www.ceskehory.cz/ubytovani/ubytovani-miroslava-danhova-strazny.html (staženo 23. 3. 2012)
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Obrázek 73

Penzion Lutovský172

Hotel Strážný: Hotel leží taktéž v obci Strážný a nabízí ubytování v nově zrekonstruovaných
pokojích, vybavených koupelnou s WC, připojením na internet, TV a SAT. Celková kapacita hotelu je
36 lůžek. Vzhledem k tomu, že přímo v objektu se nachází restaurace Na Kušvardě, nabízí hotel vedle
možnosti vlastního stravování také plnou penzi a polopenzi. Kuchyni je možné si po domluvě
i pronajímat. Pro uzavřenou společnost je k dispozici salónek nebo samostatný hotelový bar. Hosté
mohou v letních měsících využívat venkovního posezení u ohně v hotelové zahradě. V hotelu se také
nachází vnitřní i venkovní stolní tenis. K dispozici je soukromé parkoviště a pro motorkáře zastřešené
parkování v uzavřené zahradě. Hotel poskytuje takémožnost ubytování v turistických pokojích,
přičemž sprcha a WC jsou ve společných prostorech.
Tabulka 33

Ceník Hotel Strážný
Cena za lůžko a noc

Dospělí

Děti 3-7 let
Firmy

419,- Kč
při pobytu na 1 noc příplatek 100,- Kč
při týdenním pobytu 300,- Kč

-

300,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma

-

454,- Kč
při počtu 9 a více osob sleva 70,- Kč

Přistýlka

200,- Kč

Turistické pokoje (WC a sprcha na chodbě)

369,- Kč

Zdroj: http://www.hotel-strazny.cz/index.html

172

Dostupné na: http://www.pension-lutovsky.cz/galerie.htm (staženo 23. 3. 2012)
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Obrázek 74

Hotel Strážný173

Ubytování v soukromí Mičanová: Jedná se o ubytování v soukromí v místní části Hliniště.
Kapacita je
4
lůžka s možností
přistýlky
ve
dvou
pokojích
s balkónem
se
společnými sociálními prostory a WC. Za poplatek 50,- Kč je možnost objednání snídaní. Stejná výše
poplatku je i za psa.
Tabulka 34

Ceník ubytování Mičanová
Termín

Cena za osobu a noc

Letní sezóna

230,- Kč

Zimní sezóna

245,- Kč

Přistýlka

190,- Kč

Děti do 2 let bez nároku na postel

zdarma

Děti do 10 let

sleva po dohodě

Zdroj: http://www.volny.cz/e.micanova/
Pozn.: V ceně není zahrnuta turistická pobytová taxa (21,-Kč/osoba/den), při ubytování pouze na jednu noc se
denní taxa navyšuje o 50,- Kč na osobu a v případě ubytování pouze jedné osoby činí příplatek 150,- Kč.

173

Dostupné na: http://www.hotel-strazny.cz/index.html (staženo 23. 3. 2012)
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Obrázek 75

Ubytování Mičanová174

Penzion Chlustov: Penzion Chlustov leží v obci Řasnice a při využití přistýlek nabízí až 18 lůžek. 4
apartmány mají vlastní sociální zařízení a plně vybavenou kuchyňku. Mezi další nabízené služby patří
připojení na internet, TV, SAT, vlastní parkoviště, kryté venkovní ohniště, víceúčelové hřiště
na volejbal a tenis, tělocvična s možností hry stolního tenisu a společenská místnost.
V blízkosti penzionu se nachází ekologická farma na chov masného skotu.
Tabulka 35

Ceník Penzion Chlustov
Cena za osobu

Pobyt na 1-3 noci

390,- Kč

Pobyt na 4 a více nocí

340,- Kč

Dítě bez nároku na lůžko (s vlastní postelí)

160,- Kč

Zdroj: http://www.penzionchlustov.cz/

174

Dostupné na: http://www.volny.cz/e.micanova/ (staženo 23. 3 .2012)
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Obrázek 76

Penzion Chlustov175

Kromě již zmiňované restaurace Na Kušvardě v prostoru Hotelu Strážný, se ve Strážném nachází
další restaurační objekty. Restaurace Sv. Martin, otevřená od soboty do čtvrtka od 11,00 do 19,00
hodin, s vlastním parkovištěm pro 6 automobilů a letní terasou. Euroasia restaurant pro milovníky
orientální kuchyně s příznivými cenami. Dále pak Restaurace Na Zlaté stezce, otevřená během letní
a zimní sezóny nonstop, a Rybárna Strážný, která se specializuje na vlastní chov pstruhů a prodej
živých kaprů, amurů, štik a dalších oblíbených druhů ryb. V letním provozu je restaurace otevřená
každý den od 11,00 do 19,00 hodin, v zimních měsících je v úterý zavřeno a ostatní dny otevřeno do
18,00 hodin. Pro větší skupiny je možnost prodloužení otevírací doby. V Řasnici je každý den
otevřena česká a staročeská restaurace Pumperle s provozní dobou od 10,00 do 22,00.

2.10.3

Kultura a kulturní zařízení

Ve Strážném se každoročně pořádá kulturní akce „Tradiční ples městysu Strážný“. Ve spolupráci se
základní školou jsou pořádány akce zaměřené především na děti. Mezi oblíbené akce patří den dětí,
drakiáda, rozsvícení vánočního stromu, mikulášská, čtení v knihovně, lampionový průvod, pálení
čarodějnic apod. Mezi volnočasové aktivity zřizované městysem patří tvořivá dílna, různé druhy
cvičení, hasiči – soptíci, fitness centrum apod. Tyto aktivity jsou z větší části sponzorovány městysem.
Nejbližší kina se nachází ve Volarech, kde však Rada města Volary od ledna 2012 promítání
prozatím ukončila176 a ve Vimperku, kde se promítá pravidelně. V Českých Budějovicích je nejbližší
např. multikino Cinestar. V Prachaticích a ve Vimperku funguje letní kino.
Nejbližší divadlo je v Prachaticích. V Českém Krumlově, vzdáleném 45 km silniční dopravou, se
nachází známé Otáčivé hlediště a další divadelní scéna. V Českých Budějovicích je pak Jihočeské
divadlo (např. scéna Metropol), dále například spolek Kvelb. V Malovicích, vzdálených 42 km, je
divadlo Continuo Theatre.
175
176

Dostupné na: http://www.penzionchlustov.cz/ (staženo 23. 3. 2012)
Dostupné na: http://volary.eu/volny-cas/kino-volary (staženo 13. 3. 2012)
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Muzeum je nejbližší v Lenoře a je zaměřené na historii sklářů. Další muzeum je ve Volarech.
Muzeum zaměřené na skláře a knihtisk nabízí i zámek Vimperk. V Prachaticích je muzeum české
loutky a cirkusu a muzeum krajky.
V Českých Žlebech a ve Stožci jsou informační střediska NP Šumava. Nejbližší městská informační
centra jsou ve Volarech, Vimperku a v Prachaticích.

2.10.4

Kulturní památky

Dle národního památkového ústavu se v městysu Strážný nachází 5 nemovitých kulturních
památek.
Zřícenina hradu Kunžvart:177
Památkou byla zřícenina vyhlášena 3. 5. 1958 a do státního seznamu byla zapsána před rokem
1988.
Založen byl pravděpodobně v první třetině 14. století králem Janem Lucemburským ve výšce 1033
m n. m. na vrcholu hory Strážný (1115 m n.m.), cca 2km SZ od obce Strážný. Název hradu je odvozen
od německého názvu Konigswarte, který v překladu znamená Královská stráž. Král Jan Lucemburský
nechal
hrad
vystavět
zřejmě
na ochranu
hranic
a Zlaté
stezky,
která
zde
spojovala Vimperk s německým Pasovem. V roce 1359 byl hrad stvrzen králem Karlem IV. jako
součást vimperského panství. Od 16. století je však opuštěný a ve zříceninu se proměnil po
rozsáhlém požáru v roce 1578. Nejzachovalejší částí zříceniny je 15 m vysoká, dříve obytná, tří
patrová hranolová věž.
Ze Strážného je přístupná po žluté turistické značce trasy, cca ve vzdálenosti 3,5 km, popř. z Horní
Vltavice po modré nebo žluté turistické značce.178

177
178

Dostupné na: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=hrad/kunzvart.htm (staženo 13. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=hrad/kunzvart.htm (staženo 13. 3. 2012)
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Obrázek 77

Zřícenina hradu Kunžvart179

Kostel Nejsvětější Trojice:
Za památku byl vyhlášen 3. 5. 1958 a do státního seznamu byl zapsán před rokem 1988.
Kostel byl postavený v roce 1780 a o 6 let později, po zásahu blesku a vyhoření, byl opraven
a zvětšen. Vysvětil jej kardinál Leopold Ernst Graf. Obrazy byly darovány pasovským biskupstvím.
Byla to jednolodní obdélná stavba s přistavěnou věží. Součástí presbytáře byly 2 sakristie a zařízení
bylo z 19. století. V roce 1964 byl kostel poškozen a začalo se uvažovat o zboření. 28. 3. 1965 nařídil
zbourání ONV Prachatice. V červenci téhož roku byla odstraněna střecha a v srpnu byl pak odstřelen.
Zachovala se pouze socha panny Marie, tu pak Strážný darovalo kostelu ve Philippsreutu. Na místě
bývalého kostela dnes stojí pietní místo s kamenným půdorysem v místě, kde byl dříve hřbitov.180181

179

Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kun%C5%BEvart2.jpg (staženo 13. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3507 (staženo 13 .3. 2012)
181
Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=30 (staženo 13.
3. 2012)
180
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Obrázek 78

Kostel Nejsvětější Trojice před rokem 1945182

Obrázek 79

Interiér kostela Nejsvětější Trojice183

182
183

Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=26392 (staženo 13. 3 .2012)
Dostupné na: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=26462 (staženo 13. 3. 2012)
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Kaple Panny Marie Královny na hoře Steinberg:
Kaple stojí na Kamenném vrchu a zapamátku byla prohlášena taktéž 3. 5. 1958. Do státního
seznamu byla zapsána před rokem 1988. Kaple pochází z roku 1834 a leží SZ od obce.
Obrázek 80

184

Kaple Panny Marie Královny184

Dostupné na: http://foto.mapy.cz/270423-STRAZNY-KAPLE-PANNY-MARIE-NA-KAMENNEM-VRCHU (staženo 5. 3.

2012)
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Obrázek 81

Interiér kaple Panny Marie Královny185

Obrázek 82

Kaple Panny Marie Královny186

185
186

Dostupné na: http://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=45960 (staženo 5. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=45960 (staženo 5. 3. 2012)
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Hráz:
Sypaná hráz je součástí dřívější přehrady a za památku byla vyhlášena stejně jako předchozí 3. 5.
1959 a do státního seznamu zapsána před rokem 1988. Leží asi 1 km JV od obce.
Zbytky nejstarší přehrady v Čechách a nejstarší sypané hráze ve střední Evropě, leží na říčce
Řasnici a rybníku Weiher. Údajně měla být postavena za vlády Karla IV. ve 14. století. Rybník Weiher
byl postaven v letech 1543 – 1547 Petrem Malovcem.187 Na délku měla hráz více než 500 m, v patě
šířku až 51 m a na výšku až 15 m. Roku 1587 však byla prolomena. Právem je však zanesena jako
technická památka. Hráz dokazuje neobyčejnost stavění nádrží již v době středověku.188
Obrázek 83

Pozůstatky sypané hráze189

Obchodní cesta, archeologické stopy:
Archeologické stopy V roce 2005 provedl Ing. Pavel Kozák průzkum některých míst
v oblasti Strážného, aby zde potvrdil možnost výskytu keltského etnika. Účelem průzkumu byly
naučné stezky, které turistu provedou po nalezištích v předem stanovených spojnicích a vysvětlí
jejich význam. Průzkum potvrdil, že se v blízkosti Strážného vyskytuje řada míst, která se někde
dochovala téměř v původním stavu, z nichž byla některá christianizována. Jedná se o megalitické
stavby, jejichž účel byl kultovní nebo pohřební. Významná lokalita těchto a dalších přírodních,
kultovně využívaných míst, se nachází na JV straně obce Strážný, SZ Žďárecké hory a Jelení Hory.

187

Dostupné na: http://www.strazny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31 (staženo 5. 3.

2012)

188
189

Dostupné na: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/strazny.htm (staženo 5. 3. 2012)
Dostupné na: http://staralenora.cz/foto/straznyhrazrybnika.jpg (staženo 5. 3. 2012)
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Všech 15 konkrétních lokalit je rozmístěno na obou stranách potoka Častá, tedy od hřebenu Homole
po Žďárek a na druhé straně od stráženské kaple po Jelení horu.190
Zlatá stezka vznikla jako obchodní cesta spojující německý Pasov a jižní Čechy. První jistá zmínka o
existenci této obchodní cesty vychází z královské donace českého cla (theloneum Boemorum v roce
1010). Cesta byla určena pouze pro koně s nákladem, neboť vozy sjízdná nebyla. Sloužila pro
přepravu především soli, které se v Čechách nedostávalo, dále pak jižního ovoce a vína, zámořského
koření, drahých látek atd. a na zpáteční cestu soumaři, jak se přepravcům říkalo, odváželi slad,
chmel, pivo, kořalku, obilí, máslo atd. Sůl byla z východních alp dopravována po řece do Pasova a dále
pak po stezce do Čech soumary (zpravidla to byli sedláci, kteří sůl dopravovali na vlastní náklady
nebo ve službách velkoobchodníků). Jelikož byla stezka poměrně nebezpečná, sdružovali se
soumaři do tzv. karavan. Někdy si s sebou zajišťovali i ozbrojený doprovod. Nejvíce frekventovaná
byla stezka po žních a po zimě. Obilí bylo hlavním dovozním artiklem do Pasova a v zimě zase
byla zamrzlá bažinatá místa na stezce. Denní pochod měřil 25-30 km. Podrobné informace jsou
obsaženy v kapitole 2.1 Historické kořeny městysu Strážný.
Další zajímavá místa:
Pohanské kameny:
V bývalé osadě Horní Světlé Hory u hory Skalnatý hřbet Geissberg na vrchu Homole, cca 4 km
západně od Strážného, se nachází „pohanské kameny“ (Heidensteine). Jedná se o 2 skalní útvary
na přírodní zvětrané žulové skále. Dle názoru českokrumlovského badatele Schefczika, je kamenům
připisován prastarý původ a údajně měly mít astronomickou funkci k pozorování východu slunce o
letním slunovratu a západu slunce o zimním slunovratu. Podle psychotronika Pavla Kozáka mají
kameny naopak funkci spíše léčebnou, neboť kameny vyzařují energii (jedná se tedy o aktility), které
mají menhiry. Kozák dále doplňuje, že skalní mísa (Steinschuesseln), která se nachází pod skalou
a která sloužila k věštění z vodní hladiny.191 V minulosti byly několikrát povaleny, ale dnes jsou
postaveny
do
co
nejpravděpodobnější
původní
pozice.
Dalšími významnými badateli byli Matthäus Danner
a Josef
Fruth.
Příloha:
Text
M.Dannera v českobudějovickém měsíčníku Waldheimat.

190
191

Naučné stezky v okolí Strážného, Ing. Pavel Kozák, průzkum z r. 2005
Dostupné na: http://staralenora.cz/pohanskekameny.htm (staženo 5. 3. 2012)
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Obrázek 84

Pohanské kameny, jeden povalený192

Obrázek 85

Pohanské kameny dnes193

Další turistické cíle do vzdálenosti 10km:
Stožecká skála:
Přírodní památka Stožecká skála se nachází na jižním svahu hory Stožec (1065m n. m.), severně
nad obcí Stožec, na území NP Šumava. Jedná se o žulovou skálu s proudem suti a smíšeným porostem
na skalním výchozu. Pod skálou se nachází dřevěná kaplička, která má „chránit“ vodní pramen.
Na vrcholku jsou pak zbytky po skalním strážním hradě ze 13. století. Z vrcholu skály je možné vidět
Třístoličník. Přírodní památkou se stala roku 1989 a rozloha oblasti je 13,46 ha. Nadmořská výška je
v rozmezí 880 – 974 m n.m. Ke Stožecké skále je možné se dostat ze Stožecké louky po modré
turistické značce.194

192

Dostupné na: http://staralenora.cz/foto/pohanskekamenywatzlik.jpg (staženo 5. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.stopypredku.cz/view.php?cisloclanku=2005120122 (staženo 8 .3. 2012)
194
Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/stozec/stozecka-skala/ (staženo 8. 3.
2012)
193
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Obrázek 86

Stožecká skála195

Obrázek 87

Vrcholový kříž na Stožecké skále196

Vodní nádrž Strážný:
Přibližně 1 km od Strážného se nachází výše zmiňované zbytky po nejstarší přehradě v Čechách,
které byly vybudované na říčce Řasnici. Turistickou cestu značí zelená značka se Strážného do
Volar.197

195
196

197

Dostupné na: http://radyne.fpe.zcu.cz/web/vyuka/tp/stoz/mapy/skala.htm (staženo 8. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/stozec-hlv240/ (staženo 8. 3. 2012)

Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/strazny/prehrada-strazny/
(staženo 8. 3. 2012)
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Obrázek 88

Vodní nádrž Strážný198

Jilmová skála:
Přírodní památku Jilmová skála je možné najít na jižním svahu hory Boubín, východním směrem
od obce Horní Vltavice. Spadá do CHKO Šumava a přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1985.
Rozloha je 8,12 ha a rozmezí nadmořské výšky je 985 – 1037 m n. m. Jedná se o přirozeně smíšený
a suťový les na skalnatém hřbetu a suťovém svahu. Lesy jsou tvořeny jedlosmrkovými bučinami,
v jejichž podrostu rostou cenné rostliny a dokonce vzácné druhy hub.199

198
199

Dostupné na: http://www.ymapy.cz/foto_open.php?id=1052 (staženo 8. 3. 2012)

Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/horni-vltavice/jilmova-skala/ (staženo
8. 3. 2012)
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Obrázek 89

Jilmová skála200

Naučná stezka na Stožeckou skálu:
Naučná stezka dlouhá přibližně 1 km ukazuje turistům území, jež je významné díky svým kulturním
a přírodním hodnotám. Komplex 5 informačních panelů je zaměřen na přírodovědné, národopisné
a kulturní hodnoty především obce Stožec. Opět se jedná o modrou turistickou trasu, která se
napojuje od rozcestí „pod Stožeckou skálou“ až k vrcholu Stožecké skály.201
Lenorská rechle:
Lenorská rechle je krytá dřevěná lávka přes Vltavu, která se nachází v těsné blízkosti obce Lenora.
Vybudována byla v roce 1870 a její rozměry jsou 25 m x 6 m x 1,8 m. Rechle je odborný termín,
pocházející z německého „der Rechen“ (hrábě), který označuje technickou stavební
konstrukci určenou k zadržování a usměrňování splavovaného dřeva na Vltavě. Plavená
polena byla zadržována silnými trámy zasunutými kolmo na lávku a po vytažení těchto trámů došlo
k náhlému uvolnění nahromaděného dřeva a jeho dalšímu plavení po toku Vltavy. Lenorská rechle
stojí na třech mohutných kamenných pilířích obdélníkového půdorysu a je obložena dřevěným
bedněním až po střechu. Původně byla uzavíratelná z obou stran. Mostovka stojí ve výšce 3 m nad
hladinou Vltavy. Celá stavba je pak krytá valbovou střechou.202

200

Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/horni-vltavice/jilmova-skala/ (staženo
8. 3. 2012)
201
Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/stozec/naucna-stezka-na-stozeckouskalu/ (staženo 8 .3. 2012)
202
Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/lenora/rechle-kryty-dreveny-mostpres-vltavu-v-lenore/ (staženo 8. 3. 2012)
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Obrázek 90

Lenorská rechle203

Obrázek 91

Lenorská rechle v minulosti204

Naučná stezka Naše rašeliniště:
Přibližně 2,5 km dlouhá naučná stezka, procházející bývalým těženým rašeliništěm Soumarský
most, ležící v prostoru mezi městem Volary, Lenorou a Stožcem, seznamuje turisty s faunou, flórou
a způsobem těžby rašeliny. Právě v místě, kde se v minulosti rašelina těžila, je dnes realizován projekt
Revitalizace rašeliniště, jehož součástí je zmíněná naučná stezka. Po cestě informuje turisty 6
infopanelů a je možné navštívit 7 m vysokou vyhlídkovou věž uprostřed rašeliniště.205
Naučná stezka Národní park:
Tato naučná stezka, vedoucí přes Národní park Šumava podél státní hranice s Německem směrem
k zaniklé osadě Knížecí Pláně a k Bukové slati, seznamuje návštěvníky především
s přírodními zajímavostmi a celkovým smyslem Národního parku Šumava, jeho filosofií atd.
203

Dostupné
na:
http://www.novinky.cz/cestovani/144673-s-kamerou-na-cestach-modrava-lenora-a-jezera-nasumave.html (staženo 8. 3. 2012)
204
Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/lenora/rechle-kryty-dreveny-mostpres-vltavu-v-lenore/galerie/ (staženo 8. 3. 2012)
205
Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/lenora/naucna-stezka-nase-raseliniste/
(staženo 8. 3. 2012)
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Stezka začíná u hraničního přechodu Finsterau – Bučina, který se nachází cca 7 km jižně od Kvildy.
Celková délka stezky je přibližně 6,5 km, v terénu je značena obrázkem motýla. Cestou je možné se
zastavit na několika místech s infopanely. Další informace ke stezce poskytují v informačním středisku
NP a CHKO Šumava ve Kvildě.206
Přírodní rezervace Velká niva:
Národní přírodní rezervace Velká niva leží na východ od obce Lenora, v údolí Horní, Teplé
a Studené Vltavy. Velká niva je součástí CHKO Šumava a vyhlášena přírodní rezervací byla roku 1989.
Zabírá rozlohu 120,31 ha a leží v nadmořské výšce 750 – 770 m n. m. V rezervaci najdeme nivní
rašeliniště s řadou mravenišť, blatkové a rašelinné bory a podmáčené smrčiny. Dále také vzácné
a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Z důvodu ochrany vegetace nemá veřejnost do rezervace
přístup povolen.207
Obrázek 92

Velká Niva208

Kunžvart:
Zřícenina hradu Kunžvart stojí na skalním vrcholu žulové skály. Hrad je ze třech stran chráněn
kolmými skalními stěnami, z přístupové strany je dobře viditelný šíjový příkop. Hrad tvořila třípatrová
obytná věž hranolovitého tvaru o výšce 15 m. Na JV stěně jsou znatelné střílny.209
Název hradu Kunžvart pochází ze slova Koenigswarte, z německého výrazu pro královskou věž. Byl
vystavěn kvůli ochraně staré obchodní cesty, zvané Zlatá stezka. Hrad nechal postavit
pravděpodobně Jan Lucemburský. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1359, kdy jeho držení
potvrdil král Karel IV. Peškovi z Janovic a synům jeho bratra Herbarta. Spolu s hradem vlastnil

206

Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/kvilda/naucna-stezka-narodni-park/
(staženo 8. 3. 2012)
207
Dostupné na: http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihocesky-kraj/okres-prachatice/volary/velka-niva/ (staženo 8. 3. 2012)
208
Dostupné na: http://www.portalvimperk.cz/priroda/ (staženo 8. 3. 2012)
209
Dostupné na: http://www.sumavanet.com/vopin/kunzvart/Kunzvart.htm (staženo 8. 3. 2012)
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i vimperské panství. Dalšími majiteli pak byli Kaplířové ze Sulevic od r. 1395, Malovcové z Malovic od
r. 1494, Jáchym z Hradce od r. 1553, Rožmberkové od r. 1554, novohradští Kolovratové od r. 1601,
Eggenberkové od r. 1630 a posledními majiteli pak byli Schwarzenbergové od r. 1719.
Všichni však využívali k bydlení pohodlnější Vimperský zámek. Hrad je proto od roku 1547
označován za pustý. V roce 1578 jej zachvátil požár a proměnil jej ve zříceninu.210
Obrázek 93

2.10.5

Zřícenina hradu Kunžvart211

Sport212

V letním období lze ve Strážném využívat víceúčelové sportovní hřiště a skate park. V okolí se
nachází několik tras vhodných pro cykloturistiku, stejně tak množství cest pro pěší turistiku po okolí
Strážného.
Přímo v budově úřadu je k dispozici moderně vybavené fitness centrum. OS Fitness klub Strážný
se zavázalo koordinovat využití fitness centra svými členy a dalšími osobami. Provoz, údržbu a opravy
zajišťuje na vlastní náklady obec. Ve fitness centru jsou k dispozici činky, posilovací stroje a 2
stacionární kola. V provozu je každý den od 9,00 do 23,00.

210

Dostupné na: http://www.hrady.cz/index.php?OID=194 (staženo 8. 3 .2012)
Dostupné na: http://www.boubinsky-prales.cz/vylety-okoli.php (staženo 8. 3. 2012)
212
Dostupné na: http://www.strazny.cz/ (staženo 11. 3. 2012)
211
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Obrázek 94

Fitness centrum213

V zimních měsících jsou k dispozici 3 lanové vleky. Kaplička, TJ a Kunžvart. V současné době je
v provozu pouze Kaplička, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Rekonstrukce
a modernizace se týká zázemí pro rolbu, kiosku, technického zázemí, instalace dětského vleku,
přípravy na kluziště apod. V únoru úspěšně proběhla instalace sněžného děla. Městys Strážný
disponuje vlastní rolbou. Městys servis Strážný s.r.o. má ve vlastnictví čtyřkolku pro úpravu lanovky
i běžkařských stop. V nabídce je i 8 člunů na snowtubing. Pro děti městys zakoupil molitanová
slalomová zvířátka. Celodenní jízdné pro dospělého stojí 150,- Kč, pro dítě 50,- Kč. Při zakoupení 10
jízd je cena pro dospělou osobu 100,- Kč a pro dítě 40,- Kč.
Obrázek 95

Lyžařský areál Strážný214

V zimním období lze využívat i množství běžkařských stop v okolí Strážného.

213

Dostupné na: http://www.strazny.cz/ (staženo 11. 3. 2012)
Dostupné na: http://www.strazny.cz/ (staženo 11. 3. 2012)

214
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Obrázek 96

2.11

Bílá stopa 2011/2012215

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Vývoj zemědělství, lesnictví a rybářství byl v minulosti ovlivněn především polohou obce. Malá
vzdálenost od hranice se Spolkovou republikou Německo a také Rakouskou republikou byla klíčovým
faktorem ve všech aspektech života obce. V současné době je celospolečenským požadavkem
důraz na dlouhodobou udržitelnost podnikatelských aktivit v jednotlivých odvětvích s ohledem
na rozvoj šetrného cestovního ruchu a ochranu životního prostředí.

2.11.1

Zemědělství

Území obce patří, stejně jako celý okres Prachatice, mezi oblasti méně příznivé pro zemědělství,
tzv. LFA (Less Favoured Areas). Následující tabulka udává hodnoty klíčových indikátorů pro
Prachatický okres.

215

Dostupné na: http://www.bilastopa.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=30 (staženo 11.
3. 2012)
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Okres Prachatice

23,28

-212

37,7

89,7

27,2

49 857

Střední
nadmořská
výška
[m n.m.]

Celková
výměra ZPF
[ha]

Sklonitost nad
7% [%ZPF]

Nepříznivé
klima
[%ZPF]

NP a CHKO [%
ZPF]

Výnosnost
[Kč/ha]

Klíčové indikátory půdy pro okres Prachatice
Výnosnost
[body]

Tabulka 36

781

Zdroj: Český statistický úřad, Krajská správa České Budějovice: 2007

Celkem je v Prachatickém okresu (nařízením vlády č. 505/2000 Sb.) mezi oblasti méně příznivé pro
zemědělství řazeno 47 612 ha.
Dle statistik ČSÚ z roku 2010 je v Prachatickém okresu chováno nejvíce kusů skotu (v přepočtu
na hektary zemědělské půdy). Ze statistik je patrný trend rozšiřování stád ovcí (opět v přepočtu
na hektary zemědělské půdy) a také vysoká obliba chovu koní.
Z pohledu rostlinné výroby jsou v Prachatickém okrese dominantní obilniny (pšenice, ječmen),
výkrmné pícniny a olejniny (řepka olejka). Pouze nepatrné procento půdy je využíváno k pěstování
brambor a luskovin.
Celková rozloha katastrálního území městysu Strážný je 4 964 ha. Tabulka znázorňuje rozložení
plochy území podle struktury půdy.
Tabulka 37
Obec
Strážný

Struktura půdy městysu Strážný
Zemědělská
půda (ha)
911,9

Lesní
půda (ha)
3 144,6

Vodní plochy Zastavěné
(ha)
plochy (ha)
35,1

9,0

Ostatní
plochy
(ha)
863,4

Celkem
(ha)
4 964,0

Zdroj: Český statistický úřad, Krajská správa České Budějovice: 2010
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Graf 10 Struktura půdy městysu Strážný – grafické vyjádření
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Zemědělská půda
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Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
63%

Zdroj: Český statistický úřad, Krajská správa České Budějovice: 2010

V obci Strážný se chová pouze skot. V současné době zde není žádná významnější pěstitelská
činnost, zemědělská půda je využívána jako pastvina. Nejvýznamnějším zemědělcem ve Strážném je
Ing. Pavel Vokál. Na své soukromé farmě o celkové rozloze 1343 ha chová masný skot. Podnikání je
vedeno v režimu ekologického zemědělství.

2.11.2

Lesnictví

V rámci celé ČR patří Jihočeský kraj k oblasti s vysokým zastoupením lesních porostů. Les zde
zabírá 379 151 ha, tedy téměř 37,5% rozlohy celého kraje. V příhraničních oblastech, jako je
Šumava a Novohradské Hory, je však procento plochy ještě výrazně vyšší. Například
v oblasti Vimperska je to až 60%.
Z hlediska druhové skladby převažují v Jihočeském kraji jehličnaté stromy (86%). Podíl listnatých
stromů se však od roku 2000 mírně zvyšuje. Od roku 2000 do roku 2007 o 1,2% (celorepublikově o
1,7%). V okresu Prachatice v roce 2007 jehličnatý les zabíral plochu téměř 33,9 tis. ha, oproti tomu
listnatý přibližně 5,8 tis. ha. Holina byla na 192 ha plochy. Dřeviny jsou v naprosté převaze u
jehličnanů smrkové s 56,5%, poté borovice s 27%, u listnatých stromů je nejvíce zastoupen
buk s 4,4%, dále dub s 2,9% a bříza s 2,4%.
Z hlediska kategorizace lesů v okresu Prachatice spadalo v roce 2007 do hospodářského
lesa 22 124 ha, do ochranného lesa 449 ha a do lesů zvláštního určení 17 239 ha, přičemž z toho
13 523 ha je území národního parku, popř. národních přírodních rezervací.
V současné době s tímto tématem úzce souvisí i projednávaný nový zákon o NP a CHKO Šumava.
Pro obec Strážný je důležitý vzhledem k tomu, že z celkové rozlohy 4 964 ha, leží na území NP
a CHKO Šumava 4 569 ha, tedy 92,04 % rozlohy celkového území. Území obce Strážný v rámci celého
území NP Šumava tvoří 6,71% a je tak 5. největší obcí, ze všech 22 šumavských obcí.

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

135

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

V roce 2007 zasáhl celou Šumavu větrný orkán Kyrill. Dle Zprávy o stavu lesa a lesního
hospodářství 2007216 bylo evidováno na území okresu Prachatice více jak 100 000 m3 poškozených
lesních porostů větrem, sněhem a námrazou. Ze stejné zprávy bylo zjištěno, že na území okresu bylo
zasaženo ve smrkových porostech kůrovcem více jak 20 000 m3 dřeva. V roce 2007 se zpracovalo
na území NP Šumava 14 790 m3 kůrovcem napadeného dřeva. O rok později to už bylo 119 603 m3,
v roce 2010 dokonce 347 000 m3.217
Na území městysu jsou lesy pouze obecní nebo státní. Obecní lesy spravuje obec, státní jsou ve
správě NP a CHKO Šumava.

2.11.3

Rybářství

Jihočeský kraj má v rybářství a rybníkářství dlouholetou tradici. V minulosti na jeho území leželo
cca 7 000 rybníků. Mezi největší se řadí Rožmberk (největší rybník ČR s rozlohou 648 ha),
Bezdrev a Horusický rybník. Dalším velkým vodním dílem na území Jihočeského kraje je vodní nádrž
Lipno, dále pak Orlík a Římov. V blízkosti Strážného ležel v minulosti již zmiňovaný rybník Weiher
a sypaná vodní hráz, ze které se dochovaly pouze zbytky.
Výkon rybářského práva byl na území NP a CHKO Šumava v letech 1994 – 1995 převeden
na Správu NP a CHKO Šumava. Správa má tak možnost efektivně spravovat rybí
společenstva způsobem, který odpovídá statutu Národního parku. Sportovní rybolov nemá v tomto
pojetí hospodaření přední pozici, není však v žádném případě zcela potlačen.
V rybářském revíru Řasnice vysadila Správa NP a CHKO Šumava v roce 2010 celkem 8 000 pstruhů,
500 lipanů, 300 mníků a 300 střevlí. Lov na udici je nástrojem redukce nepůvodních druhů
(pstruha duhového a sivena amerického). Pro všechny původní ušlechtilé druhy platí od roku 2007
režim „Chyť a pusť“ na háčky bez protihrotů. Správa plánuje ročně vydat asi 20
povolenek k rybolovu v revíru Řasnice.218
Přímo v obci je hasičská nádrž, která je v létě využívána ke koupání. V obci se nachází rybárna,
která je v soukromém vlastnictví p. Beneše. Nabídka možnosti odchytu a prodeje živých ryb je
poměrně rozsáhlá. Nabízeni jsou kapři, amuři, štiky a další druhy ryb. Rybárna má dokonce vlastní
chov pstruhů.

216

Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007. Dostupné
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/zprava-o-stavu-lesa-a-lesniho/zprava-o-stavu-lesniho-hosp-2007.html
(Staženo dne 22. 3. 2012)
217
Národní
park Šumava:
Pravidelný
přehled
informací.
Dostupné
http://www.npsumava.cz/cz/1330/sekce/pravidelny-prehled-informaci/ (Staženo dne 22. 3. 2012)
218
Národní
park Šumava:
ROČENKA 2010
Správy
NP
a CHKO
Šumava.
Dostupné
http://www.npsumava.cz/gallery/15/4628-rocenka_2010.pdf (staženo dne 21. 3. 2012)

na:

na:
na:
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2.12
2.12.1

Životní prostředí
Voda

Povrchové
vodstvo
Šumavy
je
tvořeno
vodními toky,
ledovcovými jezery,
umělými vodními stavbami, množstvím rašelinišť a pramenišť, umělými náhony a kanály. Územím NP
a CHKO Šumava probíhá hlavní evropské rozvodí, dělící úmoří Severního a Černého moře. Území NP
a CHKO Šumava je zahrnuto do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „CHOPAV“, jehož cílem je
„zabránit snižování vodního potenciálu území, nepříznivým změnám jakosti vod a takovým zásahům
do přírodních poměrů, které by mohly negativně ovlivnit vodohospodářskou funkci území (přirozená
retenční schopnost a možný zdroj pitné vody)“.219
Na území okresu Prachatice pramení 3 řeky – Vltava, Volyňka a Blanice.
Přímo na území městysu Strážný pramení říčka Řasnice (taktéž zvaná Travnatá Vltava), která je
pravostranným přítokem Teplé Vltavy a je dlouhá 19,2 km. Řasnice pramení na Šumavě u Pomezního
potoku v nadmořské výšce 1 000 m n. m., v blízkosti bývalé osady Dolní Cazov. Říčka protéká
rašeliništěm a pod osadou Hliniště se zařezává do terénu, následně pak protéká úzkým skalnatým
korytem se dvěma kaskádami cca 2 km. Od Slacerového mlýna meandruje až k ústí Teplé Vltavy.
S Teplou Vltavou se stéká u Lenory v nadmořské výšce 757 m n. m.
Následující obrázek znázorňuje jakost vody v rámci celé ČR za období 2008-2009, je z něj
evidentní, že v oblasti Jihočeského kraje, potažmo oblasti Šumavy, je většina vodních toků
zařazena do
kategorie
neznečištěné
a mírně
znečištěné
vody,
popř.
znečištěné,
zejména v oblasti Vltavy.

219

Národní park Šumava: Neživá příroda. Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1275/sekce/hydrologie/ (Staženo
dne 22. 3. 2012)
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Obrázek 97

2.12.2

Jakost vody v tocích ČR 2008-2009220

Ovzduší

Okres Prachatice, ve kterém se městys Strážný nachází, se obecně vyznačuje relativně nízkým
znečištěním ovzduší v rámci celé České republiky a to především v jeho podhorských a horských
oblastech. Z následujícího obrázku je patrné, že oblast Jihočeského kraje je jedna z nejčistších oblastí
v celé ČR v období 2005-2009. Tento trend se ani v současnosti nemění.

220

CENIA: Statistická ročenka životního prostředí ČR, 2010. Dostupné na: http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ (Staženo dne: 22. 3. 2012)
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Obrázek 98

Měrné emise NOx (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 - 2009221

REZZO (Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší) dělí kategorie na REZZO 1, tedy velké stacionární
zdroje znečištění, REZZO 2 jsou střední stacionární zdroje, REZZO 3 malé stacionární zdroje a REZZO 4
jsou mobilní zdroje znečišťování.222

2.12.3

Ekologické zátěže

Systém evidence kontaminovaných míst uvádí zátěž v podobě skladu mrvy a zemědělského
znečištění. Celkové riziko je hodnoceno jako lokální a nízké až střední a souvisí s podnikatelskou
činností Farmy Strážný.

2.12.4

Flora, fauna a ochrana přírody

Městys Strážný leží na území ve správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP
a CHKO Šumava). Středem obce probíhá hranice mezi NPŠ a CHKOŠ. NP a CHKO Šumava společně
spravují plochu území o velikosti bezmála 170 tis. ha. Historie zvýšené ochrany tohoto území spadá
do roku 1963, kdy byla vyhlášena CHKO Šumava. Na nejcennějším území tehdejší CHKO byl v roce
1991 rozhodnutím ministra životního prostředí zřízen NP Šumava. CHKO Šumava je mimo jiné
ochranným pásmem NP.
Rozloha samotného NP Šumava je bezmála 70 tis. ha. Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody
a krajiny definuje území národních parků jako: „rozsáhlá území, jedinečná v národním
či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo
221

222

http://www.czso.cz/

http://www.enviwiki.cz/wiki/REZZO

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

139

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký
a výchovný význam“. Základním posláním NP Šumava je zachování, popř. zvýšení kvality přírodního
prostředí, zejména jeho samořídících funkcí, dále také zvýšená ochrana volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Současně je NP místem, kde se lidé s přírodou setkávají, poznávají ji, žijí
a pracují v souladu s principy základního poslání národního parku. Podrobné podmínky ochrany
vyplývají z dělení území na tři zóny (I., II., a III.) – stupně ochrany.
Stejný zákon (114/1992 sb.) definuje chráněnou krajinnou oblast jako: „rozsáhlé území
s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem
přirozených ekosystémů lesních a trvalých travnatých porostů, s hojným zastoupením dřevin,
popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení“. Rozloha CHKO Šumava je téměř 100 tis.
ha a kromě funkce ochrany NP je jejím posláním ochrana všech hodnot krajiny spravovaného území.
Území CHKO Šumava je děleno na zóny čtyři.
Území Strážného také spadá do soustavy chráněných území evropského významu, tzv.
NATURA 2000. Natura 2000 je soustava chráněných území, které vznikají dle jednotných principů
na území všech států Evropské unie (EU). Cílem soustavy je ochrana cenných druhů rostlin
a živočichů. Soustavu Natura 2000 podepírají legislativně dva nejdůležitější právní předpisy EU
na ochranu přírody:
1. směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)
2. směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)
Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO).
Podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality (EVL).223

223

Natura 2000:
Co je
Natura 2000. Dostupné
text.php?id=2102&akce=&ssHledat= (Staženo dne 22. 3. 2012)
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Obrázek 99

NP a CHKO Šumava, EVL Šumava

Zdroj:
Národní
park Šumava:
Lokalita Šumava.
http://www.npsumava.cz/cz/1312/sekce/lokalita-sumava/ (Staženo dne 22. 3. 2012)

Obrázek 100

Dostupné

na:

NP a CHKO Šumava, Ptačí oblast Šumava
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Zdroj: Národní park Šumava: Ptačí oblasti. Dostupné na: http://www.npsumava.cz/cz/1311/sekce/ptacioblasti/ (Staženo dne 22. 3. 2012)
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Kategorie zvláště chráněných území (podle 114/1992 sb.), zasahujících svou rozlohou na území
městysu Strážný, jsou dále přírodní rezervace a přírodní památka. Konkrétně se jedná o:
Přírodní rezervace Hliniště:224
Celková rozloha je téměř 50 ha. Jedná se o fragment zachovalého rašelinného brusnicového boru
a rašelinné březiny, který je obklopen komplexem lučních mokřadních biotopů v pokročilé
fázi sukcesního procesu.
Biotopy, které se zde nacházejí, jsou rašelinné brusnicové bory, rašelinná březina, nevápnitá
mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, mokřadní
vrbiny, podmáčené smrčiny vzácně též horské olšiny s olší šedou, podhorské a horské smilkové
trávníky, sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného.
Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa NP a CHKO Šumava.
Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka:225
Přírodní rezervace o celkové rozloze 73 ha. Nachází se zde několik typů přírodních stanovišť a to
přechodová rašeliniště a třasoviště, druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích
v horských oblastech, evropská suchá vřesoviště, vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského stupně, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy, acidofilní smrčiny. Samovolně se zde vyvíjí stádia sukcesních
společenstev na zaniklých zemědělských půdách a kamenných snosech.
Příslušným orgánem ochrany přírody je taktéž Správa NP a CHKO Šumava.
Přírodní památka Kotlina Valné:226
Celková rozloha tohoto objektu ochrany je 79,46 ha. Jedná se o 3 menší horská rašeliniště
v pramenné oblasti Valné, tvořící s okolními loukami dobře zachovalý komplex přirozené rašeliništní
a mokřadní vegetace.
Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa NP a CHKO Šumava.
Přírodní památka Splavské rašeliniště:227
Rozloha je celkem 77,69 ha. Zde se jedná o údolní rašeliniště na fytogeograficky významném
přechodu orografických celků s atypickým souborem rašeliništní vegetace.
Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa NP a CHKO Šumava.
Přírodní památka Strážný – Pod obecním lesem:228

224

AOPK ČR:
PR
Hliniště.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=11850 (Staženo dne 22. 3. 2012)
225
AOPK ČR:
PR
Niva Kořenského
potoka.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13494 (Staženo dne 22. 3. 2012)
226
AOPK ČR:
PP
Kotlina Valné.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=927 (Staženo dne 22. 3. 2012)
227
AOPK ČR:
PP
–
Splavské
rašeliniště.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=928 (Staženo dne 22. 3. 2012)
228
AOPK ČR:
PP
Strážný
–
Pod
obecním
lesem.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1235 (Staženo dne: 22. 3. 2012)
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Celková rozloha přírodní památky je 7,7832 ha. Předmětem ochrany je mezofilní louka s výskytem
chráněného a ohroženého druhu – šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus).
Příslušným orgánem ochrany přírody je opět Správa NP a CHKO Šumava.
Přírodní památka Žďárecká slať:229
Rozloha je celkem 34,64 ha a jedná se o charakteristické vrchoviště náhorního typu jihovýchodní
části Šumavských plání, shrnující podstatné biologické hodnoty všech rašelinišť v tomto území.
Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa NP a CHKO Šumava.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) dále eviduje čtyři památné stromy (PS) na území
městyse Strážný. Jejich statut včetně ochranného pásma je definován § 46 zákona 114/1992 sb.
Jasan ztepilý:230
Výška 25 m, obvod 300 cm, nachází se nedaleko parkoviště ve Strážném u vozovky směr Žlíbky.
Jasan ztepilý:231
Výška 23 m, obvod 435 cm, nachází se na kamenném tarasu, cca 20m od komunikace Strážný
Žlíbky.
Javor klen:232
Výška 25 m, obvod 375 cm, nachází se na místě bývalého hřbitova v obci Strážný, v těsné
blízkosti komunikace Strážný Žlíbky.
Javor klen:233
Výška 27 m, obvod 405 cm a nachází se u komunikace Strážný žlíbky v bývalé osadě Kořenný.

229

AOPK ČR:
PP
Žďárská
slať.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=930 (Staženo dne 22. 3. 2012)
230
AOPK ČR:
Jasan
ztepilý.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=9515 (Staženo dne: 22. 3. 2012)
231
AOPK ČR:
Jasan
ztepilý.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=9560 (Staženo dne: 22. 3. 2012)
232
AOPK ČR:
Javor
klen.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=9518 (Staženo dne: 22. 3. 2012)
233
AOPK ČR:
Javor
klen.
Dostupné
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=9514 (Staženo dne 22. 3. 2012)

na:
na:
na:
na:
na:

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
Mánesova 46, 370 01 České Budějovice, tel: +420 774 572 245,
e-mail: harvalikova@novisolutions.com www.novisolutions.com

144

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ

3

SWOT analýza

3.1

Metodika

Vrcholným aktem v rámci zpracování analytické části strategického plánu rozvoje městysu Strážný
je zpracování SWOT analýzy. SWOT analýza je svým charakterem koncepčním dokumentem
či rámcem,
jež
usnadňuje
porovnání
vnitřních
silných
a slabých
stránek s vnějšími příležitostmi a ohroženími.
Vytvoření SWOT analýzy městysu Strážný napomůže definovat prostředí a dále na základě jejího
zpracování stanovit priority a cíle pro konkrétní záměry v období 2014 – 2020, které se budou
na popisovaném území realizovat.
SWOT analýza se dělí na vnitřní a vnější prostředí. Vnitřní prostředí zachycuje silné a slabé stránky
popisovaného území.
Vnější prostředí popisuje příležitosti a ohrožení, jež je těžké či spíše nemožné ovlivnit z pozice
obce. Pro tvorbu strategie jsou důležité následující příležitosti a hrozby:
-

Legislativní změny
Ekonomické změny
Sociální a politické změny
Demografické změny
Národní a mezinárodní infrastruktura

Na základě definování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je získán podkladový
materiál pro stanovení priorit, opatření a cílů popisovaného území.
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3.2

Silné stránky
Silná stránka

Odůvodnění

BOHATÁ HISTORIE

Keltská historie
Zlatá stezka
Zaniklé obce
Kulturní památky
Vojenská historie

VÝHODNÁ GEOGRAFICKÁ POLOHA

Trojmezí
(Česká
republika,
republika Německo, Rakousko)
Vstupní místo do České republiky

SILNÁ OBCHODNÍ TRADICE

Keltské osídlení
Zlatá stezka
Hraniční přechod
Trojmezí

RELATIVNĚ MLADÁ OBEC

Nízký věkový průměr
Nízká hodnota indexu stáří
Silná vietnamská komunita

KLIDNÉ A

Příjemná příroda a krajina
Zdravé prostředí
NP a CHKO Šumava, Ptačí oblast, Evropsky významná
lokalita, CHOPAV

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

FUNGUJÍCÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

DOSTATEČNÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ
INFRASTRUKTURA

DOBRÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
ENERGIE

DOSTATEČNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Spolková

Zajištěný systém svozu odpadu
Zrekonstruovaná kanalizační a vodovodní síť
Nová ČOV s dostatečnými kapacitami
Plánovaná ČOV v Řasnici
Jímky ve vlastnictví soukromých osob
Zrekonstruovaná kanalizační a vodovodní síť
Nová ČOV s dostatečnými kapacitami
Kulturní obec
Solární kolektory
Pokrytí všemi operátory
Zavedený internet
Zajištěné poskytování internetu

HERNÍ PRŮMYSL

Kasino jako největší zaměstnavatel
Zdroj prostředků pro rozpočet obce

MĚSTYS SERVIS STRÁŽNÝ,
S.R.O.

Soběstačnost v poskytování městských služeb
Široké spektrum poskytovaných služeb
Pracovní příležitosti pro občany Strážného
Výhodné pro potenciální čerpání dotací
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Silná stránka

Odůvodnění

ČLENSTVÍ VE SVAZCÍCH

PODMÍNKY PRO
, PĚŠÍ
, BĚŽKY I SJEZDOVÉ

CYKLOTURISTIKU
TURISTIKU
LYŽOVÁNÍ

Tři sjezdové dráhy pro všechny cílové skupiny
Vlastní technické i strojní zázemí
Čtyřkolka pro úpravu lanovky i běžkařských tras

LYŽAŘSKÝ AREÁL
PODPŮRNÉ PROJEKTY NP
A CHKO ŠUMAVA PRO ROZVOJ
TURISMU

PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU
PRO ZIMNÍ I

LETNÍ SEZÓNU

VELKÉ MNOŽSTVÍ KULTURNÍCH
A

MAS Chance in Nature,
Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko
Svaz obcí NP Šumava
Výhoda, kterou je nutno aktivně využívat
Možnost podílet se na rozvoji oblasti
Pevnější pozice pro rozvoj Strážného
Čerpání dotačních prostředků
Dobře značené trasy
Dobře přístupné trasy
Dobře spravovaná hustá síť tras různých náročností
Upravované běžkařské trasy

PŘÍRODNÍCH ATRAKTIVIT

ÚZEMÍ BEZ EKOLOGICKÝCH
ZÁTĚŽÍ

DOBRÉ SILNIČNÍ NAPOJENÍ

ZNAČENÉ HRANIČNÍ TURISTICKÉ
PŘECHODY

Nouzová nocoviště
Rybaření „Chyť a pusť“ na Řasnici
Lyžařský areál Strážný, běžky, snowtubing
Široká síť tras, naučné stezky, projekty NP, kulturní
a přírodní památky, rybaření, splouvání Vltavy
Kulturní památky
Pozůstatky keltského osídlení, Zlatá stezka
Přírodní památky
Zapomenuté obce
Nulové finanční náklady na likvidaci zátěží
Kladně vnímáno za strany investorů
Silnice I. třídy (č. 4)
Silnice II. třídy (č. 167)
Silnice III. třídy (č. 14142)
Strážný/Philippsreuth
České Žleby/Bischofsreuth
Stožec/Heidmühle
Nové Údolí – Třístoličník/Dreisessel
Plešné jezero/Holzschlag

PŘÍMÁ NÁVAZNOST
NA

TURISTICKÉ TRASY

NP

BAVORSKÝ LES
ZPRACOVANÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Definované rozvojové plochy a limity území
Zpracovaný a schválený regulační plán

DEFINOVANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

Rozvojové plochy pro podnikání, volný čas, bydlení…
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3.3

Slabé stránky
Slabá stránka

Odůvodnění
Prostituce, noční kluby, sexuální turistika
Nepřizpůsobivá část vietnamské komunity
Tržnice a venkovní prodejné stánky (znemožnění
vnímání Strážného jako přívětivé šumavské obce,
která je navíc vstupním místem do ČR)
Černé stavby a kriminalita
Kvalita a kapacita ubytovacích zařízení
Kvalita a kapacita stravovacích zařízení
Chybějící doprovodná infrastruktura (občerstvení,
odpočinková místa, sportovně-rekreační areál,
kulturně-společenská zařízení, zařízení pro zdraví,
relaxaci a odpočinek, infrastruktura pro obchodní
cestovní ruch apod.)

VNÍMÁNÍ/OBRAZ STRÁŽNÉHO

NEDOSTATEČNÁ
INFRASTRUKTURA

CESTOVNÍHO

RUCHU

OMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLÁNŮ

Výklad a možnosti legislativy Správy NP a CHKO
Šumava při povolování jednotlivých rozvojových
aktivit

VÝKONEM STÁTNÍ SPRÁVY
V

OBLASTI

OCHRANY ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

Prostituce
Vietnamské tržnice
Skládky spojené s provozem tržnice
Černé stavby
Národní park jako cílová destinace a cestovního
ruchu

NEUPRAVENÝ VZHLED OBCE
A

OKOLÍ

VNÍMÁNÍ SPRÁVY NP A CHKO
ŠUMAVA OBČANY STRÁŽNÉHO

vs.

Negativní vliv na rozvoj Strážného
Negativní vliv na rozvoj podnikání
Negativní vliv na kvalitu života

PROSTITUCE

NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE
A PR, CHYBĚJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ
STRATEGIE

NEDOSTATEK

Správa Národního parku jako regulátor rozvojových
aktivit

Chybí komunikace jak vnitřní, tak vnější
Vnímání/obraz Strážného
Nedostatečná komunikace Strážného jako destinace
CR
Nedostatečná komunikace Strážného jako dobrého
místa pro podnikatelské aktivity
Chybějící informační centrum

NOVÝCH

PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

ODCHOD MLADÝCH LIDÍ

NEDOSTATEČNÁ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOST

Ztráta kořenů a vztahu k Strážnému
Nechuť vychovávat novou generaci v nepříznivém
prostředí
Nedostatek pracovních příležitostí
Odchod za atraktivnějším bydlením, prací i výdělkem
Autobusová spojení pouze v pracovní dny
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Slabá stránka
NÁRODNOSTNÍ
STRUKTURA

OBYVATELSTVA

NEDOSTATEK

PODNIKATELSKÉ

INVENCE

Odůvodnění
Téměř třetina občanů má Vietnamskou národnost
Zkreslená demografie obce
Odchod mladých lidí
Chybějící konkurence
Nerozvíjející se podnikatelské prostředí (chybějící
kvalitní
infrastruktura a poskytování
služeb
v oblasti cestovního ruchu)
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3.4

Ohrožení
Ohrožení

NOVÝ ZÁKON O NP ŠUMAVA

UKONČENÍ PROVOZU ŠKOLY
Z

DŮVODU NEDOSTATKU DĚTÍ

ZÁMĚR VÝSTAVBY
VYSOKOTLAKÉHO PLYNOV ODU

Odůvodnění
Snaha o rovnováhu mezi rozvojem území a ochranou
životního prostředí
Nepříznivý vývoj demografické křivky
Mladá věková struktura pouze díky národnostní
struktuře
Zastavení rozvoje Strážného
Vyjednání změny zásad územního rozvoje

POLITICKÁ SITUACE V ČR

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

KRIZE EUROZÓNY

Možný rozpad eurozóny
Ohrožení dotačního systému
Nedodržování maastrichtských kritérií
Negativní vliv na rozvoj Strážného
Negativní vliv na rozvoj podnikání
Negativní vliv na kvalitu života

DOTAČNÍ SYSTÉM ČR

Složitý systém čerpání
Značná roztříštěnost a velké množství programů
Různá pravidla čerpání
Nezkušenost
a nekompetentnost
pracovníků
implementačních agentur

LOTERIJNÍ ZÁKON

Novelizace k 1. 1. 2012
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3.5

Příležitosti
Příležitosti

Odůvodnění
Posílení pocitu sounáležitosti
Kladný vztah ke Strážnému
Snaha o jeho zlepšování
Udržení mladých lidí v obci

ZAKOŘENĚNÍ OBYVATEL

SPECIFICKÁ OBLAST

Atraktivní oblast pro trávení volného času
Vysoká návštěvnost
Příjemná krajiny, čistá příroda

REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

ŠUMAVA SOB 1

ZMĚNA VNÍMÁNÍ STRÁŽNÉHO

VYUŽITÍ ZNAČKY „NÁRODNÍ
PARK“

ROZVOJ PODNIKÁNÍ
V

OBLASTI

ŠETRNÉHO

CESTOVNÍHO RUCHU

Vytvoření marketingové a komunikační strategie
Strážný jako zajímavé místo pro podnikání a obchod
na úrovni
Strážný jako prostředí pro trávení volného času
a aktivní odpočinek
NP jako cílová destinace cestovního ruchu
Příjemné místo se širokými možnostmi v oblasti CR
Klidná, čistá a nedotčená příroda
Přeshraniční spolupráce
Kulturní a historické bohatství
Velký potenciál pro rozvoj šetrného CR
Klidné a příjemné prostředí
Strážný jako cílová destinace šetrného CR
Strážný jako místo pro kvalitní a důstojný život jeho
obyvatel

ROZVOJ
CYKLOTRAS

A

HIPPOSTEZEK
A

CYKLOSTEZEK

,

, PĚŠÍCH

Návaznost na okolní značené trasy a stezky
Příležitost pro rozvoj podnikání

BĚŽECKÝCH TRAS

FUNGUJÍCÍ KOMUNIKACE SE
SPRÁVOU NP A CHKO ŠUMAVA

Spolupráce na společných projektech
Využívání již realizovaných projektů NPŠ
Společné rozvojové aktivity

NOVÝ ZÁKON O NP ŠUMAVA

Snaha o rovnováhu mezi rozvojem území a ochranou
životního prostředí

VYBUDOVÁNÍ INFORMAČNÍHO
CENTRA

PODPORA PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ

VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
V

OBLASTI

CESTOVNÍHO RUCHU

Doplňující služba pro návštěvníky Strážného
Prostředek komunikace
Podpora nových podnikatelských aktivit
Zvýšení kvality života
Zakořenění obyvatel Strážného
Rozvoj lyžařského areálu
Rozvoj ubytování a stravování
Rozvoj doprovodné infrastruktury v oblasti CR
Naučné stezky, informační centrum, veletrhy,
propagace obce
Aktivní využití členství ve svazcích
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Příležitosti

VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

NOVÉ TRENDY
V

ROZVOJI

CESTOVNÍHO RUCHU

Odůvodnění
Podpora podnikání formou přípravy podnikatelských
nemovitostí
Podnikatelský inkubátor
Řemeslníci
Podpora obce
Marketing, komunikace…
Geocaching
Trhy tradičních šumavských řemesel
Oživlá historie
Po stopách vojenské historie

ROZVOJ LYŽAŘSKÉHO AREÁLU

Rozvoj zázemí lyžařského areálu
Půjčovna vybavení
Další nabídka služeb

ROZVOJ NAUČNÝCH STEZEK

Naučné stezky jako další možnost trávení volného
času
Poznání Strážného a jeho bohaté historie
Zvýšení atraktivity Strážného
Zaniklé obce, Svaté kameny, atd.

OBNOVA KULTURNÍCH
PAMÁTEK

A

JEJICH VYUŽITÍ PRO

ROZVOJ OBCE

AKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ČLENSTVÍ VE
SVAZCÍCH

LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Silná historická tradice
Potenciál pro další rozvoj obce
Zvýšení atraktivity Strážného
MAS Chance in Nature
Horní Vltava – Boubínsko
Svaz obcí NP Šumava
Společný rozvoj území
Čerpání dotačních prostředků
Zapojení do širších organizačních struktur
Prosazování rozvojových plánů Strážného
Zvýšení dostupnosti Strážného
Zvýšení atraktivity Jihočeského kraje
Noví návštěvníci ze zahraničí
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NÁVRHOVÁ ČÁST
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4

Metodika zpracování strategické části

Po zpracování Analytické části Strategického plánu rozvoje Městysu Strážný následovalo
zpracování tzv. Strategické části. V analytické části byly popsány základní vývojové tendence
uplynulého období včetně jejich zhodnocení. Dále silné a slabé stránky, rizika a příležitosti – tzv.
SWOT analýza a vyhodnocení dosavadního rozvoje obce a řízenými rozhovory s místními občany.
Strategická část byla zpracována ve spolupráci se zastupitelstvem a občany Městysu Strážný, kteří
se rozhodli využít možnosti zapojení se do tvorby nového koncepčního dokumentu se střednědobým
dopadem. Hlavním cílem bylo nalezení sdílené představy o budoucnosti obce.
Tvorba strategické části zahrnovala následující kroky:
A. Formulaci poslání a vize (žádoucího cílového stavu, společné sdílené představy o tom,
jak má město v budoucnu v ideálním případě vypadat)
B. Definice prioritních oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění
vize).
C. Stanovení strategických cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje obce v jednotlivých
prioritních oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize).
D. Stanovení opatření (souboru podoblastí).
E. Formulace aktivit (konkretizace jednotlivých strategických cílů).
F. Zpracování rámcového akčního plánu na základě zadání představitelů městysu (stanovení
konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů,
odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění).
G. Adaptace (aktualizace strategického plánu na základě předchozího průběhu a výsledků
a na základě změn vnitřních a vnějších faktorů, které mají na dlouhodobý rozvoj obce vliv).

4.1

Východiska pro formulování strategie

Základní východiska pro formulování strategie městysu Strážný jsou následující:
posílení koncepčního přístupu k udržitelnému rozvoji městysu Strážný,
racionalizace a efektivita finančních zdrojů a jejich čerpání,
aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti,
respektování životního prostředí jako jednoho z pilířů udržitelného rozvoje,
rozvoj ekonomického potenciálu městysu Strážný,
posílení územní soudružnosti,
posílení konkurenceschopnosti ekonomického prostředí městysu Strážný,
posílení soudružnosti obyvatel městysu Strážného,
připravenost na nové programové období EU,
provázanost navržené strategie s dokumenty vytvářenými na úrovni vyšších územních celků
(Krajinný integrovaný plán rozvoje Šumava, Územní studie Šumava apod.) i provázanost
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navržené strategie s dokumenty vytvářenými na úrovni kraje (Program rozvoje kraje 2007 –
2013, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013, Zásady
územního rozvoje Jihočeského kraje a další tematické dokumenty kraje),
provázanost navržené strategie s dokumenty vytvářenými na úrovni státu (Národní
rozvojový plán, Národní strategický a referenční rámec, Strategie regionálního rozvoje ČR
a Strategie udržitelného rozvoje ČR),
provázanost navržené strategie s dokumenty politiky hospodářské a sociální
soudržnosti či regionu soudržnosti.
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5

Poslání městysu Strážný

Při stanovování poslání městysu Strážný bylo nezbytné vycházet ze zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, kde je v §2 stanoveno následující: „Obec pečuje o všestranný rozvoj rozvojového území a o
potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Strážný – přívětivá brána do země.

6

Vize městysu Strážný

Vize byla definována jako cílový stav, respektive jako sdílená představa o tom, jak by měla obec
v roce 2020 vypadat.
Strážný bude v roce 2020 obcí, ve které žijí spokojení obyvatelé s pocitem
hrdosti a sounáležitosti ke svému domovu. Je to místo chránící svou tradici a kulturní bohatství,
a vytvářející vhodné prostředí při respektování udržitelného rozvoje. Strážný je bezpečným
místem, kde zmizela prostituce, má rehabilitovanou dobrou image vhodnou pro regionální
a tradiční obchod na hranici a je výchozí základnou pro aktivní dovolenou v letním, zimním
i mimosezónním období.
Strážný láká na obchod - leží na hranici;
Strážný na obchodu vyrostlo – tradice;
Strážný jako místo tradičního prodeje;
Strážný jako místo koncentrace typických šumavských výrobků;
Strážný jako obchodní centrum;
Strážný jako místo pro nezávazná setkání a jednání;
Strážný jako místo vhodné pro pořádání konferencí, jednání na úrovni včetně aktivní
formy odpočinku, či klidné strávení volného času;
Strážný jako místo zklidnění stresujících civilizačních efektů;
Obec je zdravá a čistá a má image místa, ve kterém žijí spokojení obyvatelé s pocitem
hrdosti a sounáležitosti ke svému domovu;
Obec se rozvíjí v souladu s principy udržitelného rozvoje234;

234

Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního
prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co
nejméně pozměněné podobě. Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně
a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro
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Obec má zavedený systém péče o životní prostředí, chrání přírodu a krajinu, respektuje
svou kapacitu a limity území a vytváří dobré životní prostředí pro své občany;
Strážný je bezpečná obec s nízkým výskytem společensky nežádoucích jevů s vysokou
mírou prevence, vyhovující zdravotní péčí a sociálními službami ve spolupráci se
zadavateli, poskytovateli a uživateli.
Obec s fungující a hospodárnou infrastrukturou, která nezatěžuje životní prostředí
a nenarušuje vzhled obce;
Obec, která podporuje podnikání s dostačující škálou služeb, které vytvoří optimální
pracovní příležitosti;
Obec s vysokou kvalitou veřejné správy, s otevřeným a průhledným rozhodováním.
Rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na dlouhodobé dopady a je zajištěna zpětná vazba respekt k občanům;
Obec

s aktivním

partnerstvím

mezi úřadem

a organizacemi a spolky

v obci.

současné a příští generace“. Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj, který současným
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.
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7

Priority

Obrázek 101 Přehled priorit

Priorita 1 Kvalita života
•1. strategický cíl: Zakořenění obyvatel - tzn. vytvářet podmínky pro spokojený život obyvatel prostřednictvím podpory sociální stability, společenského a komunitního života a to
vše s cílem minimalizace společensky nežádoucích jevů a kriminality.
•2. strategický cíl: Vzdělávání - rozvíjet a podporovat vzdělanostní potenciál obyvatel v návaznosti na adaptabilitu, podporu podnikání, zvýšení zaměstnanosti zejména v oblasti
cestovního ruchu.
•3. strategický cíl: Zlepšení vnímání Městysu Strážný
•4. strategický cíl: Zlepšování zdravotnické a sociální péče

Priorita 2 - Životní prostředí
•1. strategický cíl: Podporovat rozvoj evironmentálně efektivně fungující obce v souladu s principy udržitelného rozvoje

Priorita 3 - Podnikání a zaměstnanost
•1. strategický cíl: Vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a optimální nabídku pracovních příležitostí prostřednictvím podpory nových podnikatelských aktivit zejména v oblasti
cestovního ruchu, obchodu, služeb a OZE atd.

Priorita 4 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu ( viz zvláštní strategický dokument)
•1. strategický cíl: Vybudovat kvalitní infrastrukturu a služby pro cestovní ruch a volný čas v přímé vazbě na vytváření nabídky podnikatelských a pracovních příležitostí

Priorita 5 - Efektivní úřad
•1. strategický cíl: Zajistit vysokou kvalitu služeb veřejné správy
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Priorita 1

KVALITA ŽIVOTA

Obrázek 102 Strategický rámec Priority 1 – Kvalita života
priorita 1
KVALITA ŽIVOTA

1. SC
Zakořenění
obyvatel

VESNICE ROKU Zapojení do
soutěže

Rozvíjení kultury
a kulturního
prostředí v obci

Vytváření
podmínek pro
bydlení pro
rodiny s dětmi

3. SC

2.SC

Zlepšení vnímání
Městysu Strážný

podpora
celoživotního
vzdělávání
obyvatel

Efektivní
prezentace

Zvýšit kvalitu a
dostupnost
služeb

podpora
mimoškolních
aktivit - prevence
sociopatologickýc
h jevů

Zpracování
marketingové a
komunikační
strategie

Zlepšení kvality
pro seniory

Vzdělání

Zajištění
bezpečnosti
obyvatelstva v
krizových
situacích

Rozvoj vzdělávací
infrastruktury v
závislosti na
demografické
křivce

4. SC
Zlepšování
zdravotnické a
sociální péče

Podpora sportu
(infastruktura +
aktivity)

Podpora
spolkové činnosti
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PRIORITA 1
Kvalita života
STRATEGICKÝ CÍL 1.1
Zakořenění obyvatel - tzn. vytvářet podmínky pro spokojený život obyvatel
prostřednictvím podpory sociální stability, společenského a komunitního života a to vše
s cílem minimalizace společensky nežádoucích jevů a kriminality.

Opatření

Aktivita
Rozvíjení kultury a kulturního prostředí v obci.
Zachovávat a rozšiřovat místní zvyky, lidové
tradice a řemesla.

1.1.1 Vesnice roku – zapojení se do soutěže

Podpora sportu (infrastruktura + aktivity)
Podpora spolkové
činnosti.
Podporovat
volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Podpořit využití stávajícího bytového fondu.

1.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení rodin
s dětmi

1.1.3 Zajištění
bezpečnosti obyvatelstva v krizových situacích

Vytvořit podmínky pro novou bytovou výstavbu
v návaznosti na územní plán obce
Využít hromadných komunikačních prostředků
a všech dostupných prostředků propagace,
zejména i místního rozhlasu,
Osvěta a vzdělávání v oblasti krizového řízení.
Podpora činnosti hasičského záchranného sboru

STRATEGICKÝ CÍL 1.2
Vzdělávání - rozvíjet a podporovat vzdělanostní potenciál obyvatel
v návaznosti na adaptabilitu, podporu podnikání, zvýšení
zaměstnanosti zejména v oblasti cestovního ruchu.

1.2.1 Rozvoj vzdělávací infrastruktury

Rozvoj stávající vzdělávací infrastruktury
v obci v závislosti na demografické křivce.
Podporovat vznik nové infrastruktury vedoucí
k pořádání konferencí, obchodních setkání atp.
Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit jako
součást systému prevence sociopatologických
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jevů

1.2.2 Podpora celoživotního vzdělávání
obyvatel

Realizovat organizovanou formou (formální),
nebo prostřednictvím individuální zájmové
činnosti (neformální)
nebo
spontánně,
vzdělávací projekty pro všechny a obyvatele
i návštěvníky
obce
a tím
navázat
na tradici vzdělávání, obchodu a služeb.

STRATEGICKÝ CÍL 1.3
ZLEPŠENÍ VNÍMÁNÍ MĚSTISU STRÁŽNÝ - „Pozitivním způsobem "očistit" jméno obce tak, aby
obec (i s okolím) byla přívětivé místo k životu pro stálé obyvatele i sezónní návštěvníky,
s vybudovanou infrastrukturou pro rozšíření spektra činností.“

Zvýšit pozitivní povědomí o obci a posílit
sounáležitost s obcí prostřednictvím PR aktivit
vně i dovnitř obce, vydávat textové propagační
materiály, knihy apod. Propagovat tradice,
sportovní infrastrukturu, obchodní příležitosti,
krásy přírody, tradice atd.

1.3.1 Zlepšení vnímání městysu Strážný

Zpracování
marketingové
a komunikační
strategie – v návaznosti na ne příliš lichotivé
vnímání obce způsobené především prostitucí,
venkovními tržišti apod. je nutné zpravovat
komunikační a marketingovou strategii. Bude
nutné vyvíjet naprosto cílené kroky vedoucí
k očištění jména Strážný především z důvodu
zvýšení návštěvnosti turistů, které povede
k efektivnímu zvýšení ekonomického přínosu
nejen z oblasti cestovního ruchu, ale také
navázání,
pokračování
a rozvoji obchodní
tradice. Toto vše má přispět k vytvoření
takových nových pracovních míst, která budou
přijatelná pro mladé rodiny s dětmi.

STRATEGICKÝ CÍL 1.4
ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ PÉČE
1.4.1 Zvýšení kvality
a dostupnosti zdravotnických a sociálních

Vytvořit
efektivní
a funkční
v oblasti zdravotnické a sociální péče.

služby
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služeb

Podpořit činnost stávajících zdravotnických
a sociálních služeb.
Zlepšení kvality sociální a zdravotní péče pro
seniory
Zapojit se do systémů služeb sociální
a zdravotní péče na úrovni vyšších územních
celků (např.: komunitní plánování sociálních
služeb na území SO ORP apod.)
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Priorita 2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obrázek 103 Strategický rámec Priority 2 – Životní prostředí

Priorita 2
Životní prostředí

Zlepšení stavu ovzduší

Zkvalitnění nakládání s
odpady

Podpora ekologických
způsobů vytápění
alternativních zdrojů
energie

Rekonstrukce či
budování vhodné
infrastruktury pro
nakládání s odpady.

Postupná náhrada
lokálního vytápění
systémy, které budou v
souladu se zlepšením
kvality ovzduší.

Environmentální
vzdělávání

Budování/rekonstrukce
infrastruktury pro
environmentální
vzdělávání a výchovu.

Pořádání a podpora
vzdělávacích aktivit v
oblasti EVVO

Obnova a údržba
vzhledu obce

Technická infrastruktura

Údržba a úprava
veřejných prostranství,
dětských hřišť,
sportovoišť atd...

Kompletní rekonstrukce
a modernizace
vodohosp.

Obnova a údržba
historických památek

Rekonstrukce a
modernizace silniční sítě
a veřejných prostranství
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PRIORITA 2
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÝ CÍL 2.1
ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ, ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OCHRANA PŘÍRODY
Opatření

Aktivita
Podpora plynofikace, ekologických způsobů vytápění
a alternativních zdrojů energie.
Postupná náhrada lokálního vytápění systémy, které
budou v souladu se zlepšením kvality ovzduší.

2.1.1 Zvýšení kvality ovzduší

2.1.2 Zkvalitnění nakládání s odpady

Podporovat využití alternativních zdrojů energie pro
ekologicky šetrný způsob dopravní obsluhy (např.
doprava linková, fakultativní, doplňková a specifická,
provoz ubytovacích zařízení, provoz parkovacího
systému, gps navigace atraktivních míst, infoservis,
slevové karty, vytváření pobytových programů
s kombinovanou dopravou, atd.)
Rekonstrukce či budování vhodné infrastruktury pro
nakládání s odpady.
Budování/rekonstrukce
infrastruktury
environmentální vzdělávání a výchovu.

pro

2.1.3 Environmentální vzdělávání
Pořádání
a podpora vzdělávacích
v oblasti EVVO.

Údržba a úprava veřejných
hřišť, sportovišť atd...

prostranství,

aktivit

dětských

2.1.4 Obnova a údržba vzhledu obce
Obnova a údržba historických památek

Kompletní
rekonstrukce
vodohospodářské infrastruktury.
2.1.5 Technická infrastruktura

a modernizace

Rekonstrukce a modernizace silniční sítě a veřejných
prostranství
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Priorita 3

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Obrázek 104 Strategický rámec Priority 3 – Podnikání a zaměstnanost

Priorita 3
Podnikání a
zaměstnanost

Pravidelná setkávání
představitelů obce s
místními podnikateli

Podpora a rozvoj
drobného, malého a
středního podnikání

Informační schůzky
spojené s veřejnou
prezentací záměrů obce
souvisejícíc s
podnikatelskými
příležitostmi

Rekonstrukce bývalých
kasáren a jejich přeměna
na prostory vhodné pro
podnikání

Obnovení obecního
s.r.o. - vytvoření
pracovních příležitostí

Zapojení místních
podnikatelů do
důležitých obecních
rozhodnutí.
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PRIORITA 3
PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
STRATEGICKÝ CÍL 3.1
Vybudovat kvalitní infrastrukturu a služby pro rozvoj obchodu, cestovní ruchu a volného
času v přímé vazbě na vytváření nabídky podnikatelských a pracovních příležitostí.

Opatření

3.1.1 Pravidelná setkávání představitelů obce
s místními podnikateli

Aktivita
Informační
schůzky
spojené
s veřejnou
prezentací
dlouhodobých
záměrů
obce
souvisejících s podnikatelskými příležitostmi.
Zapojit místní podnikatele do projednávání
důležitých obecních rozhodnutí.
Vytvoření databáze nevyužitých nemovitostí
a prostor na území obce, které je možné využít
pro podnikatelské aktivity.
Podpora výroby, prodeje a propagace místních
produktů a tradičních výrobků.

3.1.2 Podpora a rozvoj drobného, malého
a středního podnikání

Podpora rozvoje
podnikání
ve
službách,
zejména v oblasti cestovního ruchu, obchodu,
vzdělávání, tradičních produktů atd.
Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro
podnikání.
Prostory pro drobné podnikání a služby: obec
zhodnotí
stav a možnosti nedostatečně
využívaných ploch v majetku obce a vhodné
prostory připraví pro účely pronájmu drobným
podnikatelům.
Podporovat vznik PPP partnerství.

3.1.3 Obnovení obecního s.r.o.

Vytvoření nových pracovních míst.
Zajišťování nezbytných služeb pro obec.
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Priorita 5

EFEKTIVNÍ ÚŘAD

Obrázek 105 Strategický rámec Priority 5 – Efektivní úřad

Efektivní úřad

Zefektivnění služeb veřejné správy

Rozvoj programového a
technického vybavení

Strategické a územní plánování

Zjednodušení výkonu státní správy
a samosprávy a komunikace s
občany propojením
informačníhosystému.

Vypracování plánu rozvoje obce
včetně strategie CR.

Pořízení kvalitnějších
informačních systémů.

Zpracování pasportu místních
komunikací

Vzdělávání zaměstnanců úřadu.

Zpracování generelu cyklotras, ,
pěších tras a naučných tras
vedoucích v katastru obce

Aktivní komunikace dovnitř i
vně obce.

Zpracování/aktualizace ÚP

Příprava projektové
dokumentace a projektů k
čerpání finančních prostředků
pro rozvoj obce

Rozvoj regionální a zahraniční
spolupráce (průřezově všemi
prioritami za účasti spolků a
podnikatelů či jednotlivců)

Vstřícný postoj a chování
pracovníků úřadu vůči
občanům a dalším subjektům.
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PRIORITNÍ OBLAST 5
EFEKTIVNÍ ÚŘAD
STRATEGICKÝ CÍL 5.1
ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ KVALITY SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY
Opatření

Aktivita
Zjednodušení výkonu státní správy a samosprávy
a komunikace s občany propojením informačního systému.

Pořízení kvalitnějších informačních systémů veřejné správy,
zabezpečení jejich vzájemného propojení, zavádění
znalostních systémů v územní veřejné správě.
5.1.1 Zefektivnění služeb veřejné správy

Vzdělávání zaměstnanců úřadu.
Aktivní
komunikace
podnikateli apod.).

dovnitř

obce

(s občany,

Vstřícný postoj a chování pracovníků obecního úřadu
vůči občanům a dalším subjektům.
Aktivní komunikace ven z obce (s investory, zájemci o
bydlení apod.).

5.1.2 Rozvoj programového a technického vybavení

Investice
do
zavádění
a rozvoje
programového
a technického
vybavení,
zkrácení
cyklu
obměny
zejména technického vybaven.í
Rozvoj a využívání informací a služeb v oblasti GIS.
Vypracování a implementace strategického plánu rozvoje,
strategického
plánu
rozvoje
cestovního
ruchu
a marketingové strategie.

5.1.3 Strategické a územní plánování

Zpracování pasportu místních komunikací.
Zpracování generelu cyklotras, pěších tras a naučných
tras vedoucích v katastru obce.
Zpracování/aktualizace ÚP.
Identifikace vhodný rozvojových záměrů

5.1.4 Příprava projektové dokumentace a projektů
k čerpání finančních prostředků na rozvoj obce

Zpracování jednotlivých rozvojových záměrů do maximální
projektové přípravy (projektové dokumentace, vypořádané
vlastnické vztahy, stavební a územní řízení apod.)
Zpracování integrovaných projektů
Identifikace vhodných dotačních prostředků, fund-raising.

5.1.5 Rozvoj regionální a zahraniční spolupráce

Integrované projekty týkajících se všech
za účasti spolků a podnikatelů či jednotlivců.

priorit
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8

PLÁN ROZVOJE 2020

8.1

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Tabulka 38 Rekonstrukce a modernizace vodohospodářské infrastruktury městysu Strážný
Název projektu

Základní informace o projektu

Rekonstrukce a modernizace vodohospodářské infrastruktury
městysu Strážný
Cílem tohoto projektového záměru je kompletní rekonstrukce
a modernizace vodohospodářské infrastruktury městysu Strážný.
Plánové aktivity jsou následující:
-

rekonstrukce ČOV a rozšíření oddílné kanalizace v obci
posílení vodního zdroje Strážný, rekonstrukce úpravny
vody Strážný
napojení Hliniště na vodovodní a kanalizační řad Strážný

-

Není specifikováno

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

2012 - 2020

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

-

počet km zrekonstruované kanalizace (km)
počet km nově vybudované kanalizace (km)
počet km zrekonstruovaného vodovodního řádu (km)
počet km nově vybudovaného vodovodního řádu (km)
počet zrekonstruovaných/modernizovaných ČOV
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Tabulka 39 Rekonstrukce a modernizace silniční infrastruktury a veřejných prostranství v majetku
městysu Strážný
Název projektu

Základní informace o projektu

Rekonstrukce a modernizace silniční infrastruktury
a veřejných prostranství v majetku městysu Strážný
Cílem tohoto projektového záměru je kompletní rekonstrukce
a modernizace silniční infrastruktury a veřejných prostranství
městysu Strážný. Plánové aktivity jsou následující:
-

revitalizace návsi a přístupových komunikací
opravy místních komunikací
sadové a parkové úpravy v rámci obce
oprava a rekonstrukce mostů
Není specifikováno

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

2012 - 2020

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- počet km zrekonstruovaných místních komunikací (km)
- plocha zrevitalizovaných návsí a veřejných prostranství (m2)

Tabulka 40 Vybudování doplňkové technické infrastruktury
Název projektu

Základní informace o projektu

Vybudování doplňkové technické infrastruktury
Cílem tohoto projektového záměru je dovybavení městysu
Strážný chybějícími prvky technické infrastruktury. Plánové
aktivity jsou následující:
-

výstavba místních informačních sítí
výstavba obecního mobiliáře
vybudování veřejného WC
rekonstrukce a údržba obecního mobiliáře
Není specifikováno

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

2012 - 2020

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce
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Monitorovací indikátor

- počet nových prvků obecního mobiliáře (počet)
- počet nových vnějších informačních a varovných systémů
(počet)
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8.2

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tabulka 41 Rozšíření a do vybavení sběrného dvora
Název projektu
Základní informace o projektu

Rozšíření a do vybavení sběrného dvora
Cílem tohoto projektového záměru je rozšíření a dovybavení
sběrného dvora v souladu s narůstajícími potřebami městysu.

Předpokládaný rozpočet projektu

Není specifikováno

Předpokládaný harmonogram
realizace

2014 - 2020

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- počet
zrekonstruovaných/modernizovaných
dvorů (počet)

sběrných

Tabulka 42 Podpora využití obnovitelných zdrojů energie
Název projektu

Základní informace o projektu

Podpora využití obnovitelných zdrojů energie
Cílem tohoto projektového záměru je vytvoření
podmínek pro využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu
s potřebami Strážného
a rozvojovými trendy.
Podporovány
budou dále projekty soukromých subjektů.

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

Není specifikováno
2014 - 2020

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy, soukromé
zdroje

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce, zástupci soukromých subjektů

Monitorovací indikátor

- počet nově vybudovaných obnovitelných zdrojů energie
(počet)
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Tabulka 43 Snižování energetických ztrát v objektech městysu Strážný a v objektech soukromých
subjektů
Název projektu

Základní informace o projektu

Snižování energetických ztrát v objektech městysu Strážný
a v objektech soukromých subjektů
Cílem tohoto projektového záměru je vytvoření
podmínek pro snižování energetických ztrát v budovách
v majetku městysu Strážný. Podporovány budou dále projekty
soukromých subjektů.
-

snižování energetických ztrát
snižování emisí CO2

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

Není specifikováno
2014 - 2020

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy, soukromé
zdroje

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce, zástupci soukromých subjektů

Monitorovací indikátor

- energetická úspora (kJ)
- snížení emisí CO2 (tuna/rok)
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8.3

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Tabulka 44 Sportovní areál Strážný
Název projektu

Základní informace o projektu

Sportovní areál Strážný
Cílem projektu je vybudování komplexní sportovního areálu. Tento
areál se bude skládat z fotbalového hřiště, volejbalového hřiště,
nohejbalového hřiště, tenisového kurtu, dětského koutku (houpačky,
balanční prvky, apod.), cyklo dětského okruhu, rekonstrukce
venkovních bazénů, pískové doskočiště. Areál bude sloužit
jak občanům
městysu
(děti,
dospívající
mládež
apod.),
tak návštěvníkům. Cílovými skupinami jsou občané městysu Strážný,
návštěvníci tuzemští i zahraniční. Hodnotícím indikátorem jsou "Nová
sportovně rekreační zařízení" (+1), popř. "Nové objekty občanské
vybavenosti a volnočasových aktivit" (+1). Naplněna bude Priorita 5 Kvalitní život v obcích, Opatření 5.2 Podpora volnočasových aktivit,
rozvoj místní kultury, a to ve formě podpory volnočasových aktivit
v obcích (kultura, sport a další volnočasové aktivity. Dále bude
naplněna Priorita 4 - Udržitelný cestovní ruch v regionu NP, Opatření
4.1 Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, a to ve formě budování
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu prodlužující pobyt
návštěvníků v území a prodlužující turistickou sezónu (sportovněrekreační zařízení, kulturní zařízení apod.).

Předpokládaný rozpočet projektu

30 000 000,00 Kč

Předpokládaný harmonogram
realizace

06/2012 – 12/2017

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet nových sportovně-rekreační zařízení (počet)
- Počet zrekonstruovaných sportovně-rekreačních zařízení (počet)
- Počet nových objektů občanské vybavenosti a volnočasových
aktivit (počet)
- Počet zahraničních návštěvníků (počet)
- Počet tuzemských návštěvníků (počet)
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Tabulka 45 Kulturně společenské centrum Strážný - "Stráženská stodola“
Název projektu

Kulturně společenské centrum Strážný - "Stráženská stodola“
Projektovým záměrem je vytvoření centra s názvem "Strážanská
stodola".

Základní informace o projektu

Cílovou skupinou projektu jsou všichni místní obyvatelé, ale taktéž
návštěvníci městyse a okolí. Strážanská stodola bude centrem pro
realizaci vzdělávacích aktivit obyvatel nebo návštěvníků, kulturním
centrem, kde budou probíhat kulturní akce a oslavy významných výročí
obce, dále bude v centru dostupná knihovna a možnost přístupu
na internet.
Realizace projektového záměru přispívá ke zvýšení kvality
života v městysu Strážný, a to zvýšením dostupnosti veřejných služeb
a podporou volnočasových aktivit či rozvojem místní kultury.

Předpokládaný rozpočet projektu

20 000 000,00 Kč

Předpokládaný harmonogram
realizace

06/2012 – 12/2018

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro cestovní
ruch (počet)
- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro kulturu
(počet)
- Počet zahraničních návštěvníků (počet)
- Počet tuzemských návštěvníků (počet)
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8.4

ROZVOJ KULTURNÍCH AKTIVIT

Tabulka 46 Rozvoj kulturních aktivit v městysu Strážný
Název projektu

Základní informace o projektu

Rozvoj kulturních aktivit v městysu Strážný
Tento projektový záměr má za cíl organizaci a realizace
kulturních akcí v městystu Strážný s cílem zvýšení kvality
života obyvatel Strážného. Plánované aktivity: obecní ples, Májové
oslavy (májka), Květnové oslavy osvobození, Lampiónový průvod,
Setkání důchodců, Rozsvícení vánočního stromku.
Cílovými skupinami jsou děti (do 15 let), rodiny s dětmi, mladé
rodiny, zahraniční turisté, další cílové skupiny: městys Strážný,
podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu a navazujících
službách, občané městysu Strážný a jeho okolí pracující v cestovním
ruchu a navazujících službách.
Není specifikováno

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

průběžně po celý rok

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet kulturní a společenských aktivit (počet)
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8.5

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Tabulka 47 Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku
Název projektu

Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku
Záměrem
projektu
je
doplnit
značení
stávajících
cyklotras vedoucích katastrálním územím městyse Strážný
a dalšími katastry, které ke Strážnému patří, dále doplnit trasy
mobiliářem a dvojjazyčnými texty. Takto nově vybavené cyklotrasy
povedou po stávajících cestách a lesních cestách, tedy účelových
komunikacích. Celkem se bude jednat o 40 km - hodnotící indikátor
"Cyklistické trasy a stezky".

Základní informace o projektu

Cílovou skupinou projektu jsou děti, mládež, rodiny s dětmi,
sportovci apod. - tuzemští i zahraniční. Projekt přispěje k podpoře
infrastruktury cestovního ruchu a marketingu cestovního ruchu
vytvořením nových marketingových nástrojů pro cestovní ruch
(mobiliáře, dvojjazyčné značení).
Vytvořením doprovodných informačních systémů dojde také
k zlepšení opatření Rozvojový marketing a propagace území.
2 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

03/2012 – 03/2015

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

-

Počet km nově vybudovaných cyklotras v km
Počet km zrekonstruovaných cyklotras v km
Počet nových prvků mobiliáře (komplet)
Počet nových doprovodných informačních systémů (ks)
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Tabulka 48 Stráženský hrad Kunžvart
Název projektu

Základní informace o projektu

Stráženský hrad Kunžvart
Záměrem projektu je kompletní rekonstrukce stráženského hradu
Kunžvart. Rekonstrukcí dojde k vytvoření rozhledny jako cimbuří,
což povede k zatraktivnění památky pro turisty a také
k zakonzervování a zabránění dalšímu rozpadání hradu. Realizací
projektu dojde k naplnění opatření KIPR Podpora volnočasových
aktivit, rozvoj místní kultury.
Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, mládež, turisté
(zahraniční i tuzemští).
30 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

03/2012 – 03/2015

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro cestovní
ruch (počet)
- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro kulturu
(počet)
- Počet zahraničních návštěvníků (počet)
- Počet tuzemských návštěvníků (počet)

Tabulka 49 Stráženský hrad Kunžvart
Název projektu

Základní informace o projektu

Stráženský hrad Kunžvart
Záměrem projektu je kompletní rekonstrukce stráženského hradu
Kunžvart. Rekonstrukcí dojde k vytvoření rozhledny jako cimbuří,
což povede k zatraktivnění památky pro turisty a také
k zakonzervování a zabránění dalšímu rozpadání hradu. Realizací
projektu dojde k naplnění opatření KIPR Podpora volnočasových
aktivit, rozvoj místní kultury.
Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, mládež, turisté
(zahraniční i tuzemští).
30 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram

03/2012 – 03/2015
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realizace
Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro cestovní
ruch (počet)
- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro kulturu
(počet)
- Počet zahraničních návštěvníků (počet)
- Počet tuzemských návštěvníků (počet)

Tabulka 50 Lyžařský areál Strážný
Název projektu

Základní informace o projektu

Lyžařský areál Strážný
Cílem projektu je kompletní rekonstrukce a modernizace
lyžařského areálu, který je tvořen třemi sjezdovkami - Kaplička, TJ,
Kunžvart. Cílovou skupinu jsou turisté - rodiny s dětmi, sportovci,
děti, školní mládež - a to jak z tuzemska, tak ze zahraničí.
V rámci realizace projektu budou provedeny tyto aktivity:
sjezdovka Kaplička (rekonstrukce stávající lanovky a vleku, osvětlení
pro noční lyžování, pořízení sněžného děla včetně vybavení,
rekonstrukce zázemí); TJ (pořízení nového mobilního vleku,
rekonstrukce stávajícího zázemí); Kunžvart (rekonstrukce zázemí,
pořízení přibližovacího vleku, pořízení sněžného děla včetně
vybavení, rekonstrukce vedení sloupů). V současné době je
zpracována projektová
dokumentace
pro
sjezdovku
Kaplička a vydáno pravomocné stavební povolení. Sjezdovky TJ
a Kunžvart byly projekčně zpracovány a byla předložena žádost o
dotaci do RPO NUTS II Jihozápad. Realizace projektu přispěje ke
zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, a to ve formě budování
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu prodlužující pobyt
návštěvníků v území a prodlužující turistickou sezónu. Dále realizace
projektu přispěje ke zlepšení kvality služeb cestovního ruchu, a to
formou zvýšení dostupnosti služeb pro různé cílové skupiny
návštěvníků a orientací na produkty a služby založené na využití
místních specifik.
12 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

01/2011 – 12/2016
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Zdroje financování
Zodpovědná osoba

Monitorovací indikátor

Rozpočet občanského sdružení Fitness klub Strážný, dotační
programy
Milan Zvonař, předseda občanského sdružení
- Počet nových či zrekonstruovaných
využitelných pro cestovní ruch (počet)
- Počet zahraničních návštěvníků (počet)
- Počet tuzemských návštěvníků (počet)

sportovních

zařízení
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Tabulka 51 Stráženské naučné stezky
Název projektu

Základní informace o projektu

Stráženské naučné stezky
Cílem projektu je vytvoření tří naučných stezek, které se váží
k historické tradici městysu Strážný a čerpají z místních atraktivit
a specifik. Vytvořeny budou tyto naučné stezky - naučná
stezka "Zlatá stezka", naučná stezka "Ztracené obce" a Keltská
naučná stezka. "Zlatá stezka" vychází z dob, kdy Strážným vedla zlatá
stezka směrem
na Vimperk.
Výhodná
poloha Strážného
položila základy čilému obchodu, který se na rozvoji Strážného
zásadně podílel. Z této doby je oblasti značené množství připomínek,
které jsou solidním základem pro atraktivní naučnou stezku. Stopy
po keltském osídlení jsou v dané lokalitě také velice silné (menhiry,
zbytky osídlení apod.) a svým rozložením tvoří základ atraktivní
naučné stezky. "Ztracené obce" mají zájemcům možnost nabídnout
cestu po zaniklých obcích Strážného a možnost navštívit minulost.
Dále budou vytvořeny webové stránky a naučné stezky budou
upraveny pro geochaching. Měřitelným výstupem bude "Stezky pro
pěší, naučné stezky" (+40 km).
Realizace projektu přispěje k vytváření podmínek pro udržitelný
cestovní ruch a zlepšení infrastruktury cestovního ruchu ve formě
spolupráce subjektů v území při budování, údržbě a zvyšování kvality
základní infrastruktury cestovního ruchu (turistické stezky – cyklo,
hipo, pěší, vodní; parkoviště; ubytovací a stravovací kapacity). Dále
projekt přináší zlepšení kvality služeb cestovního ruchu, a to formou
zvýšení dostupnosti služeb pro různé cílové skupiny návštěvníků
a orientací na produkty a služby založené na využití místních specifik.
20 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

03/2012 – 03/2015

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

-

Počet km nových naučných stezek (km)
Počet km zrekonstruovaných naučných stezek (km)
Počet nových prvků mobiliáře (komplet)
Počet nových doprovodných informačních systémů (ks)

Tabulka 52 Muzeum železné opony
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Název projektu

Muzeum železné opony
Překládaný projekt má za cíl vytvořit Muzeum železné opony
s unikátní muzejní expozicí s interaktivními prvky. Již od začátku je
při budování
a navrhování
muzea postupováno
tak,
aby
nevznikla statická sbírka, kterou si je možné „pouze“ prohlédnout,
ale aby vytvořené muzeum nabídlo svým návštěvníkům aktivní
a zajímavou atrakci.

Základní informace o projektu

Muzeum bude umístěno v bývalé budově obchodního centra ve
Strážném. Tato budova je v současné době nevyužívaná a je možné
ji označit jako brownfield. Budova je plně v majetku městysu Strážný,
žadatel jej bude využívat na základě nájemní smlouvy.
Další nespornou výhodou je i fakt, že muzeum bude umístěno ve
Strážném, tedy v místě, kde měla železná opona velký vliv na rozvoj
nejen Strážného, ale celé oblasti podél trasy železné opony.
Cílovými skupinami jsou děti (do 15 let), rodiny s dětmi, mladé
rodiny, zahraniční turisté, další cílové skupiny: městys Strážný,
podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu a navazujících
službách, občané městysu Strážný a jeho okolí pracující v cestovním
ruchu a navazujících službách.
20 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

09/2012 – 12/2014

Zdroje financování

Rozpočet občanského sdružení, dotační programy

Zodpovědná osoba

Tomáš Vostruha, předseda občanského sdružení

Monitorovací indikátor

- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro cestovní
ruch (počet)
- Počet zrekonstruovaných památek využitelných pro kulturu
(počet)
- Počet zahraničních návštěvníků (počet)
- Počet tuzemských návštěvníků (počet)
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Tabulka 53 Turistická ubytovna Strážný
Název projektu

Turistická ubytovna Strážný
Změna užívání bývalého obecního úřadu na turistickou ubytovnu.
Cílem projektu je zkvalitnění nabídky základní infrastruktury
cestovního ruchu a zvýšení nabídky ubytování v městysu Strážný.

Základní informace o projektu

Cílovými skupinami jsou děti (do 15 let), rodiny s dětmi, mladé
rodiny, zahraniční turisté, další cílové skupiny: městys Strážný,
podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu a navazujících
službách, občané městysu Strážný a jeho okolí pracující v cestovním
ruchu a navazujících službách.
4 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

10/2012 – 10/2013

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet nově vybudovaných ubytovacích zařízení (počet)
- Počet zrekonstruovaných ubytovacích zařízení (počet)
- Počet nových lůžek (počet)
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8.6

ROZVOJ MĚSTYSU STRÁŽNÝ

Tabulka 54 Zpracování nového územního plánu
Název projektu

Základní informace o projektu

Zpracování nového územního plánu
Vytvoření nového územního plánu obce, který bude lépe
podporovat využití území městysu Strážný v souladu s jeho
rozvojovými aktivitami.
Není specifikováno

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

2013

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Počet nově vytvořených územních plánu městysu Strážný
(počet)

Tabulka 55 Udržitelné hospodaření v lesích
Název projektu

Základní informace o projektu

Udržitelné hospodaření v lesích
Tento projektový záměr si klade za cíl udržitelné hospodaření
v lesích a zlepšení ekonomického potenciálu lesů ve vlastnictví
městysu Strážný. Plánované aktivity:
-

vypracování LHP pro lesy v majetku obce
modernizace vybavení pro hospodaření v lesích
Není specifikováno

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

01/2013 – 01/2015

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- vytvoření LHP pro lesy v majetku obce
- počet nového vybavení pro hospodaření v lesích (ks)
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8.7

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Tabulka 56 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí prostřednictvím rekonstrukce bývalých
kasáren v městysu Strážný
Název projektu

Základní informace o projektu

Podpora rozvoje podnikatelského prostředí prostřednictvím
rekonstrukce bývalých kasáren v městysu Strážný
Cílem projektu je podpora podnikatelského prostředí, a to ve
formě
rekonstrukce
bývalých
kasáren
a jejich
přeměna na podnikatelské nemovitosti (dílny, provozovny apod.).
Snahou městysu je podpořit rozvoj podnikání, vznik nových
podnikatelských možností (řemesla, služby, tradiční produkty apod.).
Realizace projektu má za cíl vybudovat příznivé podnikatelské
prostředí, otevřené pro investice místních podnikatelů i vnějších
investorů, zázemí pro vznik nových pracovních příležitostí,
podpora projektů zaměřených na technologie a služby šetrné
k životnímu prostředí a projektů zaměřených na využívání místních
zdrojů.
Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty, investoři, občané
městysu Strážný.
30 000 000,00 Kč

Předpokládaný rozpočet projektu
Předpokládaný harmonogram
realizace

dle převodu do majetku městysu Strážný

Zdroje financování

Rozpočet městysu Strážný, dotační programy

Zodpovědná osoba

Bc. Jiří Vacek, starosta obce

Monitorovací indikátor

- Plocha nových či zrekonstruovaných objektů
podnikatelského prostředí (m2)
- Plocha revitalizovaných brownfields (m2)
- Počet nových podnikatelských subjektů (počet)
- Počet nových pracovních míst (počet)

pro
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9

Akční plán 2013

9.1

Záměry a aktivity

Tabulka 57 Systematická a efektivní prezentace městysu Strážný
SYSTEMATICKÁ A EFEKTIVNÍ PREZENTACE MĚSTYSU STRÁŽNÝ
Aktivita:
postupná systematická tvorba jednotného marketingu městysu Strážný, který bude postaven
na inovativní a trendům odpovídající prezentaci regionu včetně zapojení podnikatelských
a dalších subjektů
podpora marketingového propojování a společné prezentace turistických nabídek do formy
ucelených produktů s cílem „prodat konkrétní destinaci“ jako celek
podpora vzniku destinačního managementu (posilování spolupráce veřejného a soukromého
sektoru při společné propagaci, řízení a rozvoji destinace)
rozvoj nástrojů „podpory prodeje destinace“ (turistické slevové karty apod.)
zpracování marketingové a komunikační strategie městysu Strážný
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Počet
Vytvoření platformy spolupráce subjektů v městysu Strážný (podnikatelé, 1
městys, spolky apod.)
Finanční
prostředky
vynaložené
na systematickou
a efektivní
prezentaci městysu Strážný
Marketingová a komunikační strategie
1
Území dopadu
Území městysu Strážný, NUTS II Jihozápad, přeshraniční oblast, ČR
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
- dotační prostředky (strukturální fondy, národní a krajské dotační prostředky)
- soukromé financování
Zapojené subjekty
- městys Strážný
- podnikatelské subjekty
- občanská sdružení
- subjekty státní správy a samosprávy
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2013 - 2020

Tabulka 58 Zpracování a implementace strategie udržitelného rozvoje městysu strážný
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ZPRACOVÁNÍ A IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ
Aktivita:
zpracování Strategie udržitelného rozvoje městysu Strážný
implementace Strategie udržitelného rozvoje městysu Strážný
pravidelná aktualizace Strategie udržitelného rozvoje městysu Strážný
zhodnocení implementace strategie v polovině sledovaného období ve dvouletých intervalech
Záměr 1.2.1.2 Zpracování a implementace Strategie udržitelného cestovního ruchu městysu Strážný
Aktivita:
zpracování Strategie udržitelného cestovního ruchu městysu Strážný
implementace Strategie udržitelného cestovního ruchu městysu Strážný
pravidelná aktualizace Strategie udržitelného cestovního ruchu městysu Strážný
zhodnocení implementace strategie v polovině sledovaného období ve dvouletých intervalech
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Počet
Strategie udržitelného rozvoje městysu Strážný
1
Strategie udržitelného cestovního ruchu městysu Strážný
Roční akční plán strategie udržitelného cestovního ruchu městysu Strážný
1
Území dopadu
Území městysu Strážný, NUTS II Jihozápad, přeshraniční oblast, ČR a EU
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
- dotace
- soukromé finanční prostředky
Zapojené subjekty
- městys Strážný
- podnikatelské subjekty
- občanská sdružení
- subjekty státní správy a samosprávy
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2012 - 2013
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Tabulka 59 Zpracování pasportu místních komunikací
ZPRACOVÁNÍ PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Aktivita:
zpracování pasportu místních komunikací
definování typů místních komunikací
Zpracování generelu cyklotras, pěších tras a naučných stezek
Aktivita:
zpracování generelu cyklotras
zpracování generelu pěších tras a naučných stezek
definování dalších rozvojových možností
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Pasport místních komunikací v majetku městysu Strážný
Generel cyklotras vedoucích po katastru městysu Strážný
Generel pěších tras a naučných tras vedoucích po katastru městysu Strážný
Území dopadu
Území městysu Strážný
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
Zapojené subjekty
- městys Strážný
- občanská sdružení
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2013 – 2020

Počet
1
1
1
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Tabulka 60 Zpracování/aktualizace územního plánu městysu Strážný
ZPRACOVÁNÍ/AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSU STRÁŽNÝ
Aktivita:
zpracování územního plánu městysu Strážný
aktualizace územního plánu
zpracování změn územního plánu
definování rozvojových ploch
získání dotačních prostředků na zpracování územního plánu
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Počet
Nový územní plán městysu Strážný
1
Podíl dotačních prostředků získaných na zpracování územního plánu/změny
územního plánu
Definování rozvojových ploch
Území dopadu
Území městysu Strážný
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
Zapojené subjekty
- městys Strážný
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2013 – 2020

Tabulka 61 Zavádění moderních metod řízení
Zavádění moderních metod řízení
Aktivita:
zavedení systému projektového řízení
balanced scorecard
zavedení procesního řízení
získání dotačních prostředků na zavádění moderních metod řízení
Vzdělávání pracovníků úřad městysu Strážný a politické prezentace
Aktivita:
rozvoj měkkých dovedností pracovníků a politické prezentace
jazykové vzdělávání pracovníků a politické prezentace
získání dotačních prostředků na zavádění moderních metod řízení
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Realizovaný projekt ESFCR se zaměřením na předmět aktivit

Počet
1
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Území dopadu
Území městysu Strážný
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
Zapojené subjekty
- městys Strážný
- podnikatelské subjekty
- občanská sdružení
- subjekty státní správy a samosprávy
- občané
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2013 – 2020
Tabulka 62 Navázání spolupráce s regionálními a zahraničními aktéry
Navázání spolupráce s regionálními a zahraničními aktéry
Aktivita:
navazování a rozvoj spolupráce s regionálními aktéry
posilování členství v mikroregionu
posilování členství v MAS (předsednická obec)
navazování a rozvoj spolupráce se zahraničními aktéry
příprava společných akcí a projektů
vytvoření platformy spolupráce mezi různými aktéry v oblasti s cílem vytvoření lokální
organizace destinačního managementu (aktivní působení a účast)
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Počet
Počet partnerství s regionálními aktéry
2
Počet partnerství se zahraničními aktéry
1
Počet společných akcí a projektů
2
Území dopadu
Území městysu Strážný
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
Zapojené subjekty
- městys Strážný
- občanská sdružení
- partnerské obce tuzemské, zahraniční
- občané
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2013 – 2020
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Tabulka 63 Zpracování a realizace Programu obnovy vesnice a aktivní účast v Programu obnovy
venkova
Zpracování a realizace Programu obnovy vesnice a aktivní účast v Programu obnovy venkova
Aktivita:
zpracování a schválení zastupitelstvem městysu Strážný Programu obnovy vesnice
aktivní účast v Programu obnovy venkova
čerpání dotačních prostředků z Programu obnovy venkova
Strážný – vesnice roku
Aktivita:
zapojení do soutěže „Vesnice roku“
spolupráce s občany a subjekty městysu Strážný na rozvoji Strážného
získání titulu „Vesnice roku“ – krajského, republikového
čerpání dotačních prostředků určených pro vítěze soutěže „Vesnice roku“
Monitorovací indikátory
Název indikátoru
Počet

Území dopadu
Území městysu Strážný
Možné zdroje pro financování daného opatření
- rozpočet městysu Strážný
Zapojené subjekty
- městys Strážný
- občanská sdružení
- občané
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2013 – 2020
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10

ZÁVĚR

Program Strategie rozvoje městysu Strážný na období let 2013 – 2020 byl vytvořen tak, aby
odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí
generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
„Strategie rozvoje“ městysu Strážný je reálně splnitelná ve střednědobém horizontu 6 let. Pro
realizaci projektů je hlavní podmínkou co nejlépe uspořádat disponibilní finanční zdroje složené
z finančních prostředků vlastních, státních a z programů fondů Evropské unie. „Strategie rozvoje“
městysu Strážný je živým dokumentem, u kterého se předpokládá, že bude doplňován, rozšiřován
a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce.
Veškeré změny v tomto programu musí být projednány nejen se zastupitelstvem obce, ale také
s občany v rámci tzv. komunitního plánování, jelikož občané městysu Strážný se podíleli na vzniku
tohoto dokumentu a jeho výstupy jsou dohodou mezi jednotlivými komunitami v obci.
Aby tento dokument neskončil ve chvíli, kdy byl vyprodukován, je nezbytné tento dokument a jeho
implementaci zařadit do strategického řízení.
Po vytvoření tohoto strategického dokumentu musí nastat nezbytně jeho implementace, který se
bude skládat ze dvou strategických kroků. Prvním krokem je zpracování ročního akčního plánu po
celou dobu realizace (6 let) a druhým je jejich implementace.
Akční plán na rok 2013, který je rámcově navržen v tomto dokumentu, vychází z dostupných
informací městysu Strážný. Aktivity jsme navrhli tak, aby nedošlo k provádění strategických akcí příliš
mnoho, protože by se obec dostala do nebezpečí vysokých nároků na zdroje.
Dalším krokem v procesu realizace „strategie“ musí být jasně nastaveno monitorování a hodnocení
dosažených výsledků včetně zpracování návrhů na nápravná nebo preventivní opatření. Celý tento
proces doporučujeme zařadit do nastavení procesního řízení obecního úřadu, které bude
uskutečněno v rámci projektu hrazené ze SF EU, jehož realizace byla zahájena v dubnu 2013. Nejlépe
bude využít model strategického řízení jako skupinu procesů uvedených výše v tomto odstavci.
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