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2 ÚVOD
V červnu 2015 byla zpracována studie stavu a rozvoje pro řešení aktuálního stavu
technické infrastruktury (dále jen studie TI) v souvislosti s žádaným rozvojem cestovního
ruchu (CR) v Javorníku na Šumavě (verze z 23. 6. 2015). Studie TI rekapituluje východiska a
aktuální nabídku cestovního ruchu v místě. Technická infrastruktura podle studie zahrnovala:
-

Vybudování odstavných ploch pro parkování.
Vytvoření informačního a sociálního centra.
Změnu osvětlení sochy K. Klostermanna.
Vytvoření podmínek pro rozšíření lyžařského areálu.
Možné zakomponování objektu čp. 29 „Konopice“ do aktivit spojených s cestovním
ruchem.

Studii TI projednala rada obce Vacov na svém jednání v červnu 2015 s tím, že
navrženým řešením vyjádřila podporu.
Dodatek č. 1 k této studii reaguje na postupy a naplňování cílů, které jsou v předběžné (tedy
dále i základní) studii formulovány a které vznikly řešením v období červen 2015 – leden
2016.
Podklady byly shromážděny v součinnosti V. Friče, M. Blahouta, arch. Hanzlíka a L.
Sukové.
Do formální podoby zpracoval:
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.kpprojekt.cz
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3 STAV JEDNÁNÍ O KOUPI POZEMKŮ NUTNÝCH
PRO VÝSTAVBU
Podmínkou vedení obce Vacov pro realizaci projektu TI bylo získání předmětných pozemků
definovaných ve studii TI do svého vlastnictví. Tyto pozemky jsou v současnosti ve
vlastnictví fyzických osob (viz Příloha č. 3) a bylo tedy nutné najít shodu při jejich finálním
prodeji obci. Nalezení této shody nebylo snadné, přesto k ní došlo u rozhodujících pozemků,
které jsou potřeba pro realizaci záměru TI (viz Příloha č. 1).
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4 UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ
Studie TI byla předložena k diskuzi široké veřejnosti (občané Javorníku, spolky, podnikatelé
v cestovním ruchu) a z ní vzešla řada podnětů, které byly zapracovány do nové varianty, tzv.
var. II, kterou lze charakterizovat takto:
-

Vybudování odstavené plochy s kapacitou 80 stání.
Odstavná plocha by sloužila i pro pořádání sportovních a kulturních akcí na
Javorníku.
Vytvoření místní obslužné komunikace spojené s odstavnou plochou vedené ze
silnice k rozhledně nad pomníkem K. Klostermanna západním směrem s napojením
na hlavní silnici v sousedství budovy č. 29. Perspektivně lze uvažovat o pokračování
místní komunikace západním směrem k obsluze pozemků 128/8 a 129/2, případně i
severním směrem k obsluze pozemků 128/1 a 128/6.
Vybudování informačního a sociálního centra na místě stávající čekárny veřejné
dopravy, která bude zbourána a nahrazena novým objektem. V tomto novém objektu
by bylo informační středisko, sociální zařízení, servisní místnosti a čekárna na
veřejnou dopravu.

-

-

Koncepčně by pak tato infrastruktura vytvořila základ pro rozvoj lyžařského areálu, včetně
umělého zasněžování, příp. i k využití objektu čp. 29 „Konopice“.
Předběžná kalkulace nákladů – viz následující tabulka.
POLOŽKA

KALKULACE NÁKLADŮ
počet jednotek

náklady / jednotku

VÝKUP DOTČENÝCH POZEMKŮ

náklady celkem
490 000 Kč

celkem 3 786 m2

komplet

490 000 Kč

ODSTAVNÉ PLOCHY PRO PARKOVIŠTĚ

490 000 Kč
3 547 500 Kč

Příjezdová komunikace, místní obslužná komunikace

960 000 Kč

asfalt

400 m2

2 400 Kč / m2

Odstavná plocha

960 000 Kč
2 587 500 Kč

bez krytu

1 750 m2

1 250 Kč / m2

2 187 500 Kč

100 bm

4 000 Kč / m2

400 000 Kč

vegetační tvárnice, recyklovaný mat. folie proti
průsaku ropných produktů
opěrná zed'
Objekt čekárny

200 000 Kč

demolice stávajícího objektu

komplet

200 000 Kč

INFORMAČNÍ A SOCIÁLNÍ CENTRUM

200 000 Kč
7 980 000 Kč

zděný objekt přízemní se sedlovou střechou,
využívané podkroví

1 140 m3

7 000 Kč / m3

7 980 000 Kč

obestavěný prostor 18,0 m x 10,0 m x 6,3 m
CELKEM

12 217 500 Kč
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Celkové náklady jsou odhadovány na 12 217 500 Kč včetně zohlednění nákladů na výkup
dotčených pozemků obcí (v celkovém rozsahu 3 786 m2, blíže k cenové kalkulkaci viz
Příloha č. 1).
Dary a sponzorské příspěvky na výkup pozemků pro realizaci akce TI jsou řešeny
samostatně v Příloze č. 2.
Nákres umístění TI v předmětném prostoru – zákres do katastrální mapy – var. II
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5 HARMONOGRAM
Rámcový harmonogram postupu:
Projednání studie TI a dodatku č. 1 v radě obce Vacov

do 03/2016

Projednání studie TI a dodatku č. 1 v zastupitelstvu obce Vacov

do 06/2016

Výkup pozemků

II. pol. roku 2016

Projektová příprava, stavební a územní řízení

do 06/2017

Zahájení realizace

od 06/2017

Ukončení realizace

do 06/2018
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Příloha č. 1

Zápis z jednání v realitní kanceláři NEMO dne 26.
ledna 2016

Záznam z jednání o pozemcích na Javorníku pro vybudování technické infrastruktury
pro cestovní ruch konané dne 26. 1. 2016 v realitní kanceláři NEMO v Prachaticích
Přítomni:

V. Vlček, R. Venclík, Z. Daňha, F. Kott

1.

Účelem setkání bylo nalézt shodu v postupech vedoucích k realizaci záměrů vybudování
zařízení technické infrastruktury pro cestovní ruch na Javorníku (dále jen TI). V průběhu
roku 2015 se nepodařilo najít shodu mezi prodávajícím – rodinou Venclíků a kupujícím
V. Vlčkem o parametrech obchodu. Vznikla tak patová situace.

2.

Prodávající zásadně trvá na svém názoru prodat všechny pozemky a nesouhlasí s
prodejem jen části (např. části pro vybudování TI).

3.

V minulých měsících navrhla Javornická rozvojová společnost (JRS) určitá řešení
vedoucí k odblokování tohoto stavu. Principem těchto návrhů je, že by se JRS stala
druhým kupcem části pozemků, které by v další fázi byly předány obci Vacov (tj. ty
pozemky, které jsou v prostoru záměru budoucí TI). Prodávající by v koordinaci prodal
pozemky dvěma kupujícím – V. Vlčkovi a JRS. Z celkové výměry cca 16 tis. m2 by
koupila JRS cca 1 600 m2 a V. Vlček cca 14 400 m2.

4.

Toto řešení bylo po diskuzi odsouhlaseno jako schůdné všemi účastníky a došlo k
dohodě o finančních parametrech následovně:
-

V. Vlček odkoupí pozemky za 120 Kč/m2.

-

JRS odkoupí pozemky v zastavitelném území (tj. v území budoucího záměru TI)
za cenu cca 300 Kč/m2.

5.

Všem účastníkům je známo, že v současnosti probíhá neformální „sbírka“ od
podnikatelů, spolků, občanů a příznivců Javorníka, jejímž cílem je shromáždit prostředky
a odkup pozemků do vlastnictví JRS. V současnosti jsou shromážděny přísliby za cca
200 tis. Kč.

6.

Prodávající vzhledem k okolnostem a veřejnému zájmu snížil svou představu o ceně o
60 tis. Kč a toto lze považovat za vstřícný krok a přínos ke zdaru celé transakce.

7.

Realitní kancelář přesně vyspecifikuje předmětné pozemky (výměry, parcelní čísla,
potřebu oddělení pozemků apod.), výše jsou uvedena jen rámcová čísla. Tyto
konkretizované údaje budou již obsaženy v návrhu kupních smluv.

8.

Dále se bude pracovat s tímto harmonogramem:

9.

-

P. Kott předloží do 29. 1. 2016 I. návrh kupních smluv oběma kupujícím a
rezervační smlouvy.

-

V dohodě prodávajících a JRS se zadá „oddělovák“ na příslušný pozemek.

-

Podpis smluv a jejich naplnění lze očekávat do 26. 2. 2016.

Všichni účastníci mají vědomost o tom, že probíhá komunikace s obcí Vacov, která
vyslovila již podporu záměru projektu. Dále se předpokládá:
-

Bude zpracován dodatek č. 1 základní předběžné studie „Technická
infrastruktura pro cestovní ruch Javorník“ z 23. 6. 2015. Tento dodatek bude
předložen do rady obce ve 2/2016.
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-

V. Vlček nabídne prodat obci Vacov pozemky, které v současnosti již drží a jsou
v prostoru budoucího záměru parkoviště. Jedná se o cca 2 100 m2 za cenu
max. 130 Kč/m2.

-

Pro celkovou projekci TI je potřeba podle dodatku č. 1 cca 3 800 m2 (skládá se
tedy z pozemků v budoucím vlastnictví JRS 1 600 m2 + pozemky V. Vlčka 2 100
m2 a dalších osob – V. Voldřich, manž. Hrubí – ve výměře cca 100 m2).

10. V případě naplnění těchto kroků pak získá obec Vacov do svého vlastnictví v průběhu
roku 2016 předmětné pozemky a může připravovat projekt realizace TI. Zde jsou
objektivní časové lhůty (projektová příprava, schvalovací procesy, rozpočtové možnosti
obce, projekty EU, realizace stavby apod.). Tj. reálné parkoviště a nové informační a
sociální centrum může poskytnout služby veřejnosti nejdříve v roce 2018.
11. S uvedeným záznamem bude seznámena obec Vacov a též podporovatelé, kteří přispěli
svými finančními přísliby ke zdaru celé transakce.
Zpracoval: p. Daňha a p. Kott
27. 1. 2016
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Příloha č. 2

Dary a sponzorské příspěvky na koupi
potřebných pozemků

Tato příloha rekapituluje stav „sbírky“ realizované mezi místní veřejností pro realizaci
projektu TI na Javorníku. Aktivity k získávání dárců/sponzorů byly zahájeny ke dni 4. 1. 2016
a na žádost garantů „sbírky“ (J. Špičková a bratři Venclíkové) přerušeny k 25. 1. 2016.
Dárci/sponzoři jsou pro účely evidence rozděleni do následujících 3 skupin:

I. SKUPINA

SPOLKY NA JAVORNÍKU

Javornický rozvojový spolek
Nadační fond K. Klostermanna
Hasiči Javorník
Tělovýchovný spolek Javorník

20 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
15 000 Kč

CELKEM

48 000 Kč

II. SKUPINA

PODNIKATELÉ V CESTOVNÍM RUCHU

V. Frič (hotel Krásná Vyhlídka)
V. Šperl (penzion)
Manželé Kutzendorferovi (penzion Quatro)
Manželé Blahoutovi (penzion Javorina)
M. Bejček (penzion)
Bratři Vintrové (vlek Javorník)

50 000 Kč
1 000 Kč
15 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč

CELKEM

73 000 Kč

III. SKUPINA

OBČANÉ, SPONZOŘI, PŘÍZNIVCI JAVORNÍKA

Manželé Šíslovi
Rodina Hodinů/Heřmánků
Rodina Paulů
Rodina Voldřichů/Vlčků
J. Lazna
Rodina Daňhů
V. Pavlásková
Rodina Hanzlíků (Javorník č.p. 5)
Z. Červenková (Javorník č.p. 5)
R. Soukupová

2 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
70 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč

CELKEM

93 700 Kč

CELKEM EVIDOVÁNO K 4.2.2016

214 700 Kč
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Jednotliví dárci budou osloveni během února 2016 k vlastnímu poskytnutí finančních
příspěvků formou daru Javornickému rozvojovému spolku, který bude po formální stránce
zajišťovat průběh dárcovství. Finanční prostředky následně využije k odkupu vytipovaných
pozemků potřebných pro vybudování centrálního parkoviště a sociálních zázemí pro
návštěvníky Javorníka v rámci akce TI.
Další pokračování „sbírky“ se v důsledku otevřeného jednání o celém tématu nevylučuje.
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Příloha č. 3

Bilance výkupů pozemků a pozemkové
úpravy

Č. parc.

LV

m2

128 / 1

201

15448

Špičková Jana, Spojařů 1224, 386 01 Strakonice
Venclík Michal, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice
Venclík Radek, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice

128 / 6

293

11481

Vlček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice

128 / 8

293

21244

Vlček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice

137 / 3

293

111

Vlček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice

138 / 1

293

151

Vlček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice

138 / 2

201

111

140 / 5

293

2320

Špičková Jana, Spojařů 1224, 386 01 Strakonice
Venclík Michal, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice
Venclík Radek, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice
Vlček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice

140 / 10

65

54

176 / 1

12

570

Vlastníci

Hrubá Vlasta, Pod Homolkou 50, 385 01 Vimperk
Hrubý Josef, Čkyně 242, 384 81 Čkyně
Špičková Jana, Spojařů 1224, 386 01 Strakonice
Venclík Michal, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice
Venclík Radek, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice
Voldřich Václav, Javorník 10, 384 73 Vacov

Pro realizaci akce ve var. II jsou nutné následující pozemkové úpravy:
parc. č. 128/1 – p. Venclík a další

oddělení části

1 500 m2

parc. č. 128/6 – Ing. Vlček

oddělení části

1 650 m2

parc. č. 128/8 – Ing. Vlček

oddělení části

120 m2

parc. č. 137/3 – Ing. Vlček

oddělení části

20 m2

parc. č. 138/1 – Ing. Vlček

celá

151 m2

parc. č. 138/2 – p. Venclík a další

celá

111 m2

parc. č. 140/10 – p. Venclík a další

celá

54 m2

parc. č. 140/5 – Ing. Vlček

oddělení části

120 m2

parc. č. 176/1 – p. Voldřich

oddělení části

60 m2
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Příloha č. 4

Vizualizace navrhovaného řešení
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Příloha č. 5

Souvislosti s územním plánem obce

Javorník na Šumavě spadá do správního obvodu obce Vacov, která disponuje platným
územním plánem, schváleným zastupitelstvem obce usnesením č. 18 ze dne 26. 9. 2013.
Územní plán je k dispozici na webových stránkách Města Vimperk jako dotčené obce
s rozšířenou působností:
http://www.vimperk.cz/2172/cz/normal/up-vacov#.VXl__EYvvxC
Relevantní část plánu:

D – katastrální území Javorník u Stach.

Odstavná stání pro účely parkování návštěvníků jsou plánována do prostoru podél silnice
III/14511 Rohanov – Javorník, který je v územním plánu definován jako zastavitelný. Jedná
se o plochy občanského vybavení (OV), dopravní a silniční infrastruktury (DS) s možným
využitím:
OV
-

stavby obchodu a prodeje
stavby ubytování a stravování
stavby školské, zdravotnické, sociální péče, kulturní a církevní
objekty doprovodné a zabezpečující provoz a potřeby území, klubovny, šatny a
sociální zařízení
odstavná stání a parkoviště, vyvolaná potřebou funkce hlavní
související dopravní a technická infrastruktura
zeleň plošná, liniová a ochranná

-

stavby komunikací
stavby parkovišť
autobusové zastávky, odbavovací haly
doprovodná a izolační zeleň
související stavby a zařízení – např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty atd.

DS

Navazující plochy jsou buďto stejného charakteru či s využitím jako plochy bydlení nízkopodlažní bytová zástavba (BR) či veřejná prostranství (VP).
V prostoru nejsou identifikovány žádné limity, pouze běžné aspekty ochranných pásem
(silnice, les, vysoké napětí) a stávajících vodovodní či kanalizačních řadů.
V dotčené oblasti v centrální části sídla jsou situovány rozvojové plochy Z 30, 32, 33 (z
toho pro realizaci etapy I a II je klíčová Z 33) se zřetelem k architektonickému charakteru
centra Javorníku a s významem pro exponové panoramatické pohledy.
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Snímek z hlavního výkresu ÚP – část D Javorník:

Zdroj: Město Vimperk
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Příloha č. 6

Dotační možnosti

Tato příloha uvádí přehled dotačních možností souvisejících s projektovým záměrem TI na
základě aktuální situace v jednotlivých programech podpory.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu
Podprogram Cestování dostupné všem
Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce,
zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele.
Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření
ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu.
Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti,
vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.
Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a
hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění
atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů
pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro
bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných
výstupů akcí.
Cílové skupiny: V rámci podprogramu budou upřednostňovány ty akce, jež budou
zaměřené na níže uvedené cílové skupiny. Akce zaměřená na tyto cílové skupiny bude při
hodnocení akce bodově zvýhodněna:
- děti (do 15 let);
- rodiny s dětmi;
- zdravotně handicapovaní – s handicapem mobility, se senzorickým handicapem (se
ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným typem
handicapu (s alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.);
- senioři (osoby starší 60 let).
Výzvy jsou vyhlašovány vždy na konci kalendářního roku, podávání žádostí probíhá
nejčastěji v lednu roku následujícího. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce
příslušného roku, na který je poskytnuta. Aktuální výzva bude tedy vyhlášena na konci roku
2016.
Zdroj informací: http://www.mmr.cz
Plánované dotační možnosti v rámci MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové dotační tituly:
Místní komunikace
Marketing v oblasti cestovního ruchu
Infrastruktura v cestovním ruchu
Všechny tři jsou prozatím ve fázi příprav. Nicméně je velmi pravděpodobné, že budou
vyhlášeny výzvy ještě v roce 2016.
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Fondy EU
Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika
Cílem programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového
území v přeshraniční dimenzi. Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty
s přeshraničním významem.
Téma cestovního ruchu je zařazeno v Prioritní ose 2: Zachování, ochrana, propagace a
rozvoj přírodního a kulturního dědictví; Specifický cíl: Zhodnocení kulturního a přírodního
dědictví společného regionu udržitelným způsobem. Podporované aktivity jsou:
a) systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány, systematické
propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního/přírodního
dědictví,
b) rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a památek,
c) ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu,
d) informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické
infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného
využití kulturních a přírodních památek, rekonstrukce, modernizace a zlepšování
dopravní infrastruktury a řízení dopravních toků v kontextu turistických lokalit a s
ohledem na potřebu zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví.
Investice do silnic mohou být podpořeny pouze jako doplňkové k jiným investicím do
přírodního a kulturního dědictví, podpořeným z ESI fondů a musí jednoznačně
přispívat k dosahování vybraného tematického cíle, resp. investiční priority a jejího
specifického cíle. Investice do silnic musí být doprovodného charakteru a jsou
realizovány pouze jako doplňkové k opatřením v oblasti ochrany a zachování
přírodního a kulturního dědictví přeshraničního regionu.
Uzávěrka pro podání žádosti v rámci 1. výzvy je 22. 3. 2016
Zdroj informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/OP-Rakousko-–-CR
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Program bude podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých
a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.
Téma cestovního ruchu bude podporováno v rámci Prioritní osy 2: Zachování a ochrana
životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Konkrétně: rozvoj a propagace přírodního
a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových
služeb.
Podporované aktivity:
a) ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví
b) zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění
Uzávěrka pro podání žádosti v rámci 1. výzvy je 4. 3. 2016.
Zdroj informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacniprogramy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
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MAS Šumavsko
Cestovní ruch je jednou z priorit podpory dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční skupiny (MAS) Šumavsko pro roky 2014 – 2020 1, konkrétně v Prioritě 5.
Priorita 5: Podpořit výrazné zvýšení podílu cestovního ruchu na lokální ekonomice se
zohledněním udržitelných forem cestovního ruchu Šumavska
1. Podpora řízení destinace
2. Podpora stáží
3. Využití tradičních řemesel
4. Komunitní a zdravotní infrastruktura a vybavení pro obyvatele a návštěvníky
5. Doprovodná infrastruktura CR
Tato strategie povede k definování výzev na podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu a Programu rozvoje venkova, které budou administrovat dotčené MAS.
V tomto případě MAS Šumavsko.
Předpokládaný termín vyhlášení 1. výzvy pravděpodobně v roce 2016.
Zdroj informací: www.chanceinnature.cz

1

Pracovní verze 08/2014. http://www.chanceinnature.cz/partnerstvi/strategie-2014-2020/verejne-pripominkovanistrategie-2014-2020/
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Příloha č. 7

Fotodokumentace

Fotodokumentace situace v místě v zimní sezóně
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