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II  Úvod 
 

Záměr vytvo řit koncepci rozvoje cestovního ruchu v oblasti Javo rníku na Šumav ě a okolí byl 
iniciován Nada čním fondem Karla Klostermanna (NFKK).  NNFK vznikl v roce 2001 s cílem 
podporovat ochranu životního prostředí a kulturních památek východní části Šumavy, podporovat 
obnovu turistických a jiných zařízení a podporovat hodnoty, které přispívají k humanitární činnosti a 
ochraně lidských práv. Koncepce byla připravována ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty 
sídlícími v oblasti a jejím okolí, na její tvorbě se podíleli zástupci veřejného, soukromého i neziskového 
sektoru.  

Strategie rozvoje oblasti vychází z p ředpokladu, že NFKK bude za její realizaci odpovídat . Tato 
koncepce pak stanovuje rámec pro fungování cestovního ruchu oblasti, vyvíjí či spoluvytváří turistické 
produkty oblasti, podporuje a propaguje je na vhodných trzích cestovního ruchu. 

Cílem koncepce rozvoje cestovního ruchu je především zvýšení atraktivity oblasti Javorník na 
Šumav ě a okolí , zlepšení její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu a vytvoření podmínek pro 
koncepční a koordinované řízení a plánování jejího rozvoje na poli cestovního ruchu. Předkládaná 
koncepce umožní určit výchozí situaci, silné a slabé stránky oblasti a na jejich základě stanovit návrh 
strategie pro další rozvoj oblasti . Konkrétními dopady aplikace navržených aktivit a opatření bude 
zvýšení návšt ěvnosti oblasti a v tomto smyslu pak znásobení efekt ů pro podnikatelské subjekty, 
vytvoření nových pracovních míst a zvýšení hodnoty místních nemovitostí. Díky prodloužení délky 
pobytu návštěvníků oblasti dojde ke zvýšení příjmů generovaných cestovním ruchem obecně. 

Javorník na Šumav ě a okolí  je tradiční oblastí cestovního ruchu. Jedná se o území o ploše cca 60 
km2 rozkládající se pod horou Javorník (1066 m n. m.), zasahující od Kašperských Hor na západě 
k Vacovu na východě a od Strašína na severu ke Stachám na jihu. Hranice oblasti byly stanoveny 
pouze pro potřeby této koncepce; ve smyslu rozvoje cestovního ruchu je žádoucí rozšiřování 
spolupráce do sousedícího území i dále přes hranice do Rakouska a Německa. 

Sousedící území oblasti , které je v této koncepci uvažováno (okruh o poloměru cca 15 - 20 km), 
zaujímá plochu od města Vimperk na jihovýchodě až k městu Sušice na západě a tím překračuje 
hranice Jihočeského kraje a zasahuje část kraje Plzeňského. Jedná se o východní část Šumavy (z 
cca 30 % zasahuje také do podhůří Šumavy) – jednoho z tradičně turisticky velmi vyhledávaných 
regionů, který těží z přírodních krás a kulturního bohatství, přeshraničního přesahu do sousedního 
Německa a Rakouska a možnosti provozování zimních i letních aktivit. 

Oblast Javorníku na Šumav ě a okolí disponuje významným potenciálem cestovního  ruchu , jeho 
příroda i stávající infrastruktura poskytuje možnosti pro rozvoj prakticky všech typů cestovního ruchu, 
rekreačními pobyty, různými druhy turistiky a venkovským cestovním ruchem počínaje a incentivním 
cestovním ruchem konče. Z celkového pohledu ale zatím není tento potenciál pln ě využíván. 

Cestovní ruch má význam pro zachování kulturního dědictví, péči o kulturní a přírodní památky, 
přenášení kulturních hodnot, výstavbu ekologických zařízení apod. Na druhé straně může právě v 
těchto oblastech působit i kontraproduktivně a přinášet sociální problémy v kontaktech místního 
obyvatelstva s návštěvníky, narušovat tradiční životní styl, negativně zasahovat do životního prostředí 
apod. Proto je dnes prosazován v rámci teze trvale udržitelného života v protikladu k masovému 
cestovnímu ruchu tzv. šetrný cestovní ruch (tzv. soft tourism). V dotčené oblasti, která se nachází na 
hranici chráněného území CHKO Šumava a v blízkosti NP Šumava, je tento přístup nutno obzvláště 
zdůraznit. 

Předkládaný dokument je v souladu se strategickými do kumenty  regionální (krajské) i místní 
úrovně. Jedná se zejména o následující dokumenty: 

-  Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 
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- Program rozvoje Plzeňského kraje 

- Program rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 

- Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 

- Strategie udržitelného turismu v regionu NP Šumava 

- Strategický rámec udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava 

- Masterplán Šumava 

- Strategický plán LEADER MAS Chance in Nature 

- Strategické dokumenty jednotlivých obcí 

Rozvoj cestovního ruchu je jednou z priorit Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 i 
Programu rozvoje Plzeňského kraje, jež představují základní rozvojové dokumenty na úrovni krajů, na 
které navazují i další krajské rozvojové dokumenty: 

„Cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity“ je název šesté z 8 prioritních os Programu rozvoje 
Jihočeského kraje 2007 – 2013. Jako strategický cíl této prioritní osy je definováno „rozvíjení 
cestovního ruchu se zaměřením na jeho různé druhy se současným využitím potenciálu kulturního 
dědictví s ohledem na zachování jeho specifických hodnot“. K dosažení tohoto strategického cíle 
stanovuje Program rozvoje Jihočeského kraje následujících 5 opatření: 
Opatření 6.1. Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury CR; 

Opatření 6.2. Tvorba a rozvoj konkurenceschopných produktů CR;  

Opatření 6.3. Využití kulturního a přírodního dědictví a rozvoj kulturních aktivit;  

Opatření 6.4. Organizace a management cestovního ruchu;  

Opatření 6.5. Marketing a propagace území.  

Program rozvoje Plzeňského kraje stanovuje Opatření 1.3 Rozvoj cestovního ruchu, které má 
následující cíle: 

- Rozšířit nabídku sportovně rekreační infrastruktury v kraji 

- Koordinovat nabídku a řízení cestovního ruchu 

- Zvýšit počet a kvalitu ubytovacích kapacit (zejm. pro venkovskou turistiku) 

- Zvýšit zaměstnanost ve službách cestovního ruchu, zejména ve venkovských územích 

- Využít potenciálu území Českého lesa 
 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v oblasti Javorník na Šumavě a okolí byla zpracovávána od roku 
2011. Nejprve byla zpracována analytická část, která vychází ze současného stavu rozvoje 
cestovního ruchu v oblasti, zahrnuje přehled kulturních, přírodních, sportovních atp. atraktivit, popisuje 
poptávku v cestovním ruchu a definuje silné a slabé stránky stávající situace v oblasti, z nichž vychází 
SWOT analýza. V další fázi byla zpracována návrhová část, která definuje vize a strategie pro rozvoj 
cestovního ruchu v oblasti, navrhuje konkrétní aktivity pro naplnění strategických cílů (v samostatném 
dokumentu Akční plán) a stanovuje plánované zdroje financování pro tyto aktivity. Zpracování 
koncepce se účastnili zástupci NFKK jako hlavního iniciátora vzniku koncepce, dále zástupci obcí 
z předmětné oblasti a podnikatelských subjektů působících v cestovním ruchu. Konzultace probíhaly 
také s bavorským partnerem projektu, Förderverein Kulturlandschaftsmuseum e. V. Členy pracovní 
skupiny a řídícího výboru byli tito zástupci dotčených subjektů: 
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III  Analytická část          
 

Analýza by měla odpovědět zejména na následující otázky: 

Jaké jsou hlavní atraktivity řešeného území a co je tematicky a geograficky spojuje? 

Jaká je dostupnost území a jednotlivých atraktivit? 

Jaká je vybavenost destinace turistickou infrastrukturou a službami? 

 

1. Analýza území oblasti 

 

1.1. Základní informace o území – vymezení oblasti 

1.1.1. Poloha, vým ěra, obce na území oblasti 

Dle současného správního členění na úrovni vyšších správních celků se oblast nachází na území 
dvou krajů – z větší části Jihočeského a z menší Plzeňského kraje. Oblast leží v katastru 8 obcí 
(Vacov, Nezdice na Šumavě, Nicov, Stachy, Strašín, Kašperské Hory, Vrbice a Zdíkov). Celkově se 
jedná o území o rozloze 62,3 km2.  

Do oblasti jsou zařazeny následující osady a obce: 

- Benešova Hora, Bošice, Čábuze, Hodonín, Jaroškov, Javorník, Lazny, Lhota nad 
Rohanovem, Maleč, Milíkov, Mladíkov, Nezdice na Šumavě, Peckov, Pohorsko, Rohanov, 
Řetenice, Strašín, Tejmlov, Úbislav, Zahrádky, Zdíkovec, Zuklín, Ždánov 

- okrajové části Vacova, Kašperských Hor, Stach a Vrbice 

Největší podíl na výměře mají části obce Vacov, která je jako největší obec i díky své centrální poloze 
přirozeným centrem oblasti.  

 

Tabulka č. 1: Výměry jednotlivých katastrů v rámci oblasti „JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ“: 

Obec Vacov Nezdice Strašín Stachy Nicov K. Hory Zdíkov Vrbice Celkem 

Výměra v km2 20,8 10,9 9,5 7,1 4,9 4,3 2,5 2,3 62,3 

Část celkové 
rozlohy 

33,3 % 17,5 % 15,2 % 11,4 % 7,9 % 7 % 4 % 3,7 % 100 % 

 

Většina obcí oblasti patří do spádové oblasti ORP Vimperk, tři do ORP Sušice. Na části území oblasti 
působí MAS Chance in Nature a některé obce oblasti jsou sdruženy ve dvou mikroregionech – 
Regionální sdružení Šumava a Mikroregion Šumavské podhůří. 

Jihovýchodní část oblasti (Nicov, Zdíkov, Kašperské Hory) leží na hranici CHKO Šumava.  
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Mapa č. 1 – Oblast „JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ“ 
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Dopravní infrastruktura v rámci oblasti Javorník na Šumavě a okolí odpovídá venkovskému rázu 
území a zahrnuje především komunikace III. a IV. třídy. V dojezdové vzdálenosti do 30 km se 
nacházejí dvě bývalá okresní města, Strakonice a Prachatice, a dále menší místní centra – Vimperk, 
Sušice. Ve vzdálenosti do 30 km procházejí také významné komunikace, zejména rychlostní 
komunikace R4 spojující Strakonice a Vimperk na české straně a Freyung na straně německé. 
Stejnou dostupnost má také železniční spojení – ať již na ose Strakonice – Vimperk, nebo Sušice – 
Horažďovice – Strakonice.  

Z pohledu turistického potenciálu je Česká republika rozdělena do 17 turistických regionů a 40 
turistických oblastí. Toto rozdělení je podkladem pro statistické sledování Českého statistického 
úřadu, dále má za cíl sloužit k marketingovým aktivitám na podporu domácího cestovního ruchu a je 
využíváno v rámci realizace projektů Integrovaného operačního programu, které zaštiťuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR a agentura CzechTourism. Turistické regiony jako nadřazená území a turistické 
oblasti jako podřazené menší celky jsou soudržnými územími, pro která jsou typické určité znaky, 
které každý region odlišují od regionů ostatních. Oblast Javorník na Šumavě se nachází na hranici 
turistických oblastí 06 Šumava a 05 Jižní Čechy. 

Mapa č. 2 – Rozdělení ČR na turistické oblasti 

Zdroj: Agentura CzechTourism 

Sousedící území oblasti zahrnující prostor v okruhu cca 15 – 20 km od Javorníku (viz mapa č. 3) 
zasahuje od Vimperka na jihovýchodě až k Sušici na severozápadě, na jihu zahrnuje část CHKO 
Šumava a na severu se blíží k údolí řeky Otavy. Jde tedy o oblast s rozmanitým povrchem a mnoha 
přírodními i kulturními a historickými památkami. Pro potřeby koncepce cestovního ruchu bylo 
sousedící území definováno z důvodu faktu, že vlastní oblast Javorníka na Šumavě není velká a pro 
plánování aktivit je vhodné volit i možnosti zasahující širší okolí. Zároveň se nejedná o příliš rozsáhlé 
území, takže jde o oblast, kde dojezdové vzdálenosti vyhovují cyklovýletům i pěší turistice, dopravní 
spojení veřejnými prostředky je dostatečné a nachází se zde množství přírodních atraktivit a 
pamětihodností.  

 

 

 

      Označení umístění oblasti 
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Mapa č. 3 – Sousední území oblasti (rádius 15 - 20 km) 
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1.1.2. Předpoklady pro rozvoj CR dané územními plány jednotl ivých obcí 

Obce v oblasti v převážné většině nemají ve svých územních plánech zahrnuty podmínky pro rozvoj 
cestovního ruchu ve svém katastrálním území, případně se relevantní data v průběhu zpracování této 
Koncepce nepodařilo získat. 

 

1.1.3. Vztah k okolí, okolní turistické destinace a  spolupráce se subjekty v nich 
působícími 

Nejvýznamnější turistickou destinací v sousedícím území popisované oblasti je nepochybně centrální 
Šumava. Národní park Šumava je každoročně cílem cca 2 milionů turistů, a to jak v letní, tak v zimní 
sezóně. Šumava láká především na unikátní přírodu a bohatou historii, množství turistických tras a 
cyklotras, široké možnosti sportovních aktivit v okolí Lipenské nádrže, areály pro zimní sporty (Lipno 
nad Vltavou, Zadov, Nové Hutě, Špičák, Železná ruda, Kvilda). Stále vyhledávanější aktivitou je také 
kanoistika na řekách Vltava a Otava. Mezi památky a turistické atraktivity sousedícího území můžeme 
zařadit například Schwarzenberský kanál, hrad Rabí, zámek Mokrosuky. 
Z hlediska rozvoje cestovního ruchu v oblasti Javorníka na Šumavě a okolí by byla vítaná spolupráce 
se subjekty v sousedícím území. Propojení nabídky destinací by umožnilo obohacení spektra 
atraktivit, které budou pro návštěvníky k dispozici. Jednou z konkrétních možností je navázat na již 
fungující formy spolupráce – jedná se například o projekt Bílá stopa (www.bilastopa.cz), který 
informuje o možnostech a podmínkách pro běžecké lyžování na Šumavě. Dále by bylo možné vytvořit 
spolupráci se subjekty ze sousedícího území na základě jednoho společného tématu, například 
významné osobnosti, přírodního jevu či historické události. Jako příklad můžeme jmenovat osobnost 
Karla Klostermanna, jehož život a dílo jsou spjaty s mnoha lokalitami na Šumavě a v Pošumaví. 
 

1.2. Základní charakteristiky cestovního ruchu v ob lasti Javorník na Šumav ě 
a okolí 

Jádrem oblasti je Javornická hornatina, jejímž nejvyšším vrcholem je Javorník (1066 m n. m.) tyčící se 
nad obcí. Dalšími vrcholy Javornické hornatiny jsou Ždánov (1064 m n. m) a Královský kámen (1058 
m n. m.). Geomorfologicky je Javornická hornatina okrskem Šumavských plání, jež tvoří podcelek 
Šumavy v rámci Šumavské hornatiny, a táhne se od Kašperských hor směrem na východ až do 
Jihočeského kraje. Ve východní části zasahuje do oblasti Vacovská vrchovina, která je okrskem 
Vimperské vrchoviny, která je součástí Šumavského podhůří. Oblastí Javorníka na Šumavě a okolí tak 
prochází hranice mezi Šumavou a jejím podhůřím, přičemž větší část oblasti se nachází na Šumavě a 
menší (cca 30 %) v Šumavském podhůří. 

Oblast disponuje nezanedbatelným potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu. Na návštěvníky 
zde čeká malebná příroda s množstvím přírodních krás (skalní útvary, vyhlídkové vrcholy, chráněné 
oblasti) i množství památek kulturního dědictví (světská i církevní architektura, lidová architektura).  

Hranice oblasti Javorník na Šumavě a okolí byly vymezeny pomocí 3 hledisek:  

- geografické hledisko – Javornická hornatina (v rámci geomorfologického členění okrsek 
spadající pod podcelek Šumavské pláně, celek Šumava, oblast Šumavská hornatina) 

- infrastrukturní hledisko – hranice oblasti tvoří významné místní silniční tahy, v rámci silniční 
sítě existují možnosti parkování apod.  

- přítomnost turistických atraktivit 

Hranice oblasti byly stanoveny pro potřeby této Koncepce a nejsou chápány jako ostré a nepropustné 
(jako např. ve smyslu hranice chráněného území); v rámci spolupráce se subjekty v sousedícím území 
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nejsou stěžejní, naopak spolupráce a aktivity zasahující do sousedícího území jsou vítány a chápány 
jako nezbytné pro další rozvoj. 

Jednotlivé atraktivity v tematických podkapitolách níže jsou rozděleny následujícím způsobem 
z pohledu CR do 3 skupin podle toho, kde se nacházejí vůči „Javorníku na Šumavě a okolí“:  

A – nachází se na území oblasti – výčet zajímavostí, poskytovatelů služeb, atraktivit atd., které se 
vyskytují v oblasti Javorník na Šumavě a okolí (oblast graficky znázorněna na mapě č. 1 a 3). 

B – nachází se v sousedícím území (do vzdálenosti c ca 15 až 20 km)  – v tomto případě se 
nejedná o výčet, nýbrž pro potřeby této Koncepce CR jsou zmíněny nejdůležitější atraktivity v širším 
sousedícím území oblasti (graficky znázorněno na mapě č. 3). 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází – jedná se o atraktivity plošného či 
liniového charakteru (stezky, okružní trasy, chráněná území), které částečně do oblasti Javorník na 
Šumavě zasahují nebo jí procházejí a pokračují mimo její území. 

1.2.1. Obecná charakteristika  

V oblasti se nachází poměrně velké množství sakrálních památek, stejně jako objektů lidové 
architektury (typické šumavské roubenky). Příroda skýtá bohatou nabídku přírodních atraktivit a 
chráněných území. Naopak přímo v oblasti je omezená nabídka kulturních aktivit (muzea, galerie, 
kina, divadla) – pro kulturní zážitky musí návštěvníci oblasti podniknout delší cestu do sousedícího 
území oblasti (Vimperk, Kašperské Hory). Sportovní vyžití je umožněno jak v létě (vodní plochy 
vhodné ke koupání, turistické trasy a cyklotrasy), tak v zimě (dva lyžařské areály přímo v oblasti, 
bohatší nabídka v sousedícím území, naopak podmínky pro běžecké lyžování jsou v oblasti špatné, 
trasy nejsou upravovány a náročnější lyžaři navštěvují spíše jiné regiony). Také nabídka služeb 
v oblasti poskytování ubytování a stravování je relativně dobrá. Následující text poskytuje přehled o 
nejdůležitějších atraktivitách, památkách, nabídce aktivit a služeb v oblasti a sousedícím území. 

1.2.2. Hrady, zámky a církevní památky 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.2.A.1 Rotunda - kaple sv. Antonína Paduánského, Javorník 

Web: http://www.javornik.cz/kaple.html 

Provozovatel/majitel: Nadační fond Karla Klostermanna 

Kontakt: rada@nadacni-fond-kk.cz 

Adresa: Javorník 54, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°8'17.779"N, 13°39'12.664"E 

1.2.2.A.2 Kaplička Sv. Trojice - Benešova Hora 

Web: http://www.sumavanet.cz/vacov/benesovahora.asp 

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: info@vacov.cz 

Adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov 

Souřadnice GPS: 49°7 ′31″N 13°41 ′54″E 

1.2.2.A.3 Kohoutí kříž Úbislav  

Web: http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/KOHOUTI_KRIZ.htm 

Provozovatel/majitel: obec Stachy 



JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ  Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2012 - 2015 

 

13 

 

Kontakt: obecstachy@stachy.net 

Adresa: Stachy 200, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°7 ′16″N 13°40 ′0″E 

1.2.2.A.4 Kohoutí kříž Nicov 

Web: http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/KOHOUTI_KRIZ.htm 

Provozovatel/majitel: obec Nicov 

Kontakt: obec@nicov.cz 

Adresa: Nicov 33, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49° 07' 05"N 13° 36' 47"E 

1.2.2.A.5 Kostel sv. Mikuláše – Vacov 

Web: http://www.vacov.cz/ouvacov/ 

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Vacov 

Kontakt: info@vacov.cz, p.jjanousek@seznam.cz 

Adresa: OÚ Vacov 35, 384 86 Vacov, Římskokatolická farnost Vacov, 384 81 Čkyně 51  

Souřadnice GPS: 49°08 ′10″N 13°43 ′47″E 

1.2.2.A.6 Kaplička sv. Jana Nepomuckého – Vacov 

Web: http://www.vacov.cz/ouvacov/ 

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: info@vacov.cz 

Adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov 

Souřadnice GPS: 49°08 ′10″N 13°43 ′47″E 

1.2.2.A.7 Kaple sv. Antonína v Nezdicích 

Web: www.nezdicenasumave.cz 

Provozovatel/majitel: Obec Nezdice 

Kontakt: obecnezdice@seznam.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 173, 342 01  Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'21.173"N, 13°36'44.126"E 

1.2.2.A.8 Kaple sv. Prokopa – Pohorsko 

Web: http://www.pohorsko.cz/ 

Provozovatel/majitel: Obec Nezdice 

Kontakt: obecnezdice@seznam.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 173, 342 01  Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'21.173"N, 13°36'44.126"E 

1.2.2.A.9 Kostel sv. Martina – Nicov 

Web: www.nicov.cz 

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Nicov 
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Kontakt: obec@nicov.cz 

Adresa: Nicov 33, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49° 07' 05"N 13° 36' 47"E 

1.2.2.A.10 Kostel Narození Panny Marie a fara ve Strašíně (kulturní nemovitá památka) 

Web: 
http://www.strasin.com/private/historie/3.htm#3.2_Popis_kostela_a_okoln%C3%ADho_are%C
3%A1lu 

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Strašín 

Kontakt: oustrasin@quick.cz, ŘK farnost tel.: 376 587 274 

Adresa: Strašín 1, 342 01 Sušice 1 

Souřadnice GPS: 49° 10’ 25’’ N 13° 38’ 54’’ E 

1.2.2.A.11 Kaple sv. Barbory a kostnice – Strašín 

Web: 
http://www.strasin.com/private/historie/3.htm#3.2_Popis_kostela_a_okoln%C3%ADho_are%C
3%A1lu 

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Strašín 

Kontakt: oustrasin@quick.cz, ŘK farnost tel.: 376 587 274 

Adresa: Strašín 1, 342 01 Sušice 1 

Souřadnice GPS: 49° 10’ 25’’ N 13° 38’ 54’’ E 

1.2.2.A.12 Kaple Cyrila a Metoděje – Čábuze 

Web: http://www.sumavanet.cz/vacov/cabuze.asp 

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: info@vacov.cz 

Adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov 

Souřadnice GPS: 49°6 ′53″ N 13°42 ′43″ E 

1.2.2.A.13 Kostel sv. Petra a Pavla – Zdíkovec 

Web: http://www.zdikov.cz/obce-a-osady/zdikovec/ 

Provozovatel/majitel: Obec Zdíkov 

Kontakt: zdikov@zdikov.cz 

Adresa: Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov 

Souřadnice GPS: 49°5 ′53″N 13°41 ′23″E 

1.2.2.A.14 Kaple sv. Anny – Maleč 

Web: http://www.strasin.cz/ 

Provozovatel/majitel: Obec Strašín 

Kontakt: oustrasin@quick.cz 

Adresa: Strašín 16, 342 01 Sušice 1 

Souřadnice: 49°10 ′26″ N 13°40 ′35″E 
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1.2.2.A.14 Kašna na návsi  - Strašín (kulturní nemovitá památka) 

Web: http://www.strasin.cz/ 

Provozovatel/majitel: Obec Strašín 

Kontakt: oustrasin@quick.cz 

Adresa: Strašín 16, 342 01 Sušice 1 

Souřadnice: 49° 10’ 25’’ N 13° 38’ 54’’ E 

 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.2.B.1 Hrad Kašperk  

Web: www.kasperk.cz 

Provozovatel/majitel: Město Kašperské Hory 

Kontakt: karlsberg@seznam.cz, info@kasperk.cz 

Adresa: Hrad Kašperk, Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: : 49°09 ′58″N 13°33 ′50″E 

1.2.2.B.2 Kaplička a studánka U Lizu (Zdíkov) 

Web: http://www.zdikov.cz/obce-a-osady/zdikov/ 

Provozovatel/majitel: Obec Zdíkov 

Kontakt: zdikov@zdikov.cz 

Adresa: Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov 

Souřadnice GPS: 49° 4’ 47’’ N 13° 41’ 37’’E 

1.2.2.B.3 Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Stachy 

Web: http://www.stachy.net/turistika/ 

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Stachy 

Kontakt: obecstachy@stachy.net 

Adresa: Stachy 200, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49° 5’ 27’’ N 13° 38’ 26’’E 

1.2.2.B.4 Kostel Sedmibolestné Pany Marie – Stachy 

Web: http://www.stachy.net/turistika/ 

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Stachy 

Kontakt: obecstachy@stachy.net 

Adresa: Stachy 200, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49° 5’ 27’’ N 13° 38’ 26’’E 

1.2.2.B.5 Bývalá renesanční fara – Stachy 

Web: http://www.stachy.net/turistika/ 

Provozovatel/majitel: Obec Stachy 

Kontakt: obecstachy@stachy.net 



JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ  Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2012 - 2015 

 

16 

 

Adresa: Stachy 200, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49° 5’ 27’’ N 13° 38’ 26’’E 

1.2.2.B.6 Kostel sv. Mikuláše - Kašperské Hory 

Web: www.pamatkykasphory.cz  

Provozovatel/majitel: Římskokatolická farnost Kašperské Hory 

Kontakt: informace@kasphory.cz 

Adresa: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49° 08’ 38’’N 13° 33’ 18’’E 

1.2.2.B.7 Obří hrad – pravěké hradiště 

Web: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=50 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa: 1 km severozápadně od obce Popelná (po žluté turistické značce) 

Souřadnice 49°5'58.265"N, 13°35'53.027"E 

1.2.2.B.8 Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Ostružno 

Web: www.nezdicenasumave.cz 

Provozovatel/majitel: Obec Nezdice 

Kontakt: obecnezdice@seznam.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 173, 342 01  Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10 ′36″ N 13°35 ′33″ E 

 

1.2.3. Lidová architektura  

A – nachází se na území oblasti 

1.2.3.A.1 Benešova Hora – ukázky jihočeského lidového baroka – usedlostí s polokruhovými branami  

Web: http://www.sumavanet.cz/vacov/benesovahora.asp 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt: info@vacov.cz 

Adresa:  

Souřadnice GPS: 49°7 ′31″N 13°41 ′54″E 

1.2.3.A.2 Lidová architektura v Rohanově 

Web: http://www.sumavanet.cz/vacov/rohanov.asp 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt: info@vacov.cz 

Adresa:  

Souřadnice GPS: 49°8 ′1″N 13°42 ′8″E 

1.2.3.A.3 Lidová architektura Stachy, č. p. 64, 65, 67, 68, 255 
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Provozovatel/majitel: různí majitelé 

Kontakt:  

Adresa:  

Souřadnice GPS: 49° 5’ 27’’ N 13° 38’ 26’’E 

1.2.3.A.5 Strašín – Lazny 

Web: 
http://www.strasin.com/private/historie/1.htm#1.5_V%C3%BDvoj_a_prom%C4%9Bna_vsi 

Provozovatel/majitel: soukromý majitel 

Kontakt: 

Adresa:  

Souřadnice GPS: 49° 10’ 25’’N 13° 38’ 54’’E 

1.2.3.A.6 Nezdice na Šumavě – č.p. 1 (bývalá rychta, v budoucnosti bude přístupná jako muzeum a 
informační centrum) 

Web: http://www.analytickecentrum.cz/cs/projekty/hostinny-dum/projekt/ 

Provozovatel/majitel: Hostinný dům o.p.s. 

Kontakt: hd@analytickecentrum.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 1, Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'20.410"N, 13°36'43.048"E 

1.2.3.A.5 Strašín č.p. 29 (chalupa s roubenou světnicí a černou kuchyní, v budoucnosti bude 
přístupná) 

Web: 
http://www.mistnidedictviposumavi.cz/index.php?page=293&idp=98&idrr=&str=1&lang=cz&tas
k=detail&sm= 

Provozovatel/majitel: soukromý majitel 

Kontakt:  

Adresa: Strašín 29 

Souřadnice GPS: 49°10'48.007"N, 13°38'24.828"E 

1.2.3.A.5 Roubená chalupa Maleč, č. e. 2 

Web: 
http://www.mistnidedictviposumavi.cz/index.php?page=293&idp=78&idrr=&str=1&lang=cz&tas
k=detail&sm= 

Provozovatel/majitel: soukromý majitel 

Kontakt:  

Adresa: Maleč č. e. 2 

Souřadnice GPS: 49° 10´ 30.024´ N  13° 40´ 30.845´ E 

 

 

B – nachází se v sousedícím území 
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1.2.3.B.1 Skanzen Hoslovice – vodní mlýn 

Web: http://www.muzeum.strakonice.eu/mlyn.php 

Provozovatel/majitel: Muzeum Strakonice 

Kontakt: informace@muzeum-strakonice.cz 

Adresa: Hoslovice č. 36 a 40, Strakonice 

Souřadnice GPS: 49°11'8.520"N, 13°46'8.267"E 

Významné prvky lidové architektury se nacházejí v následujících obcích: 

 Nahořany 

 Zechovice 

 Předslavice 

 Lčovice 

 Radhostice 

 Dobršín 

 

1.2.4. Industriální a technické památky  

A – nachází se na území oblasti 

1.2.4.A.1 Klostermannova rozhledna 

Web: http://www.javornik.cz/rozhledna.html 

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: tel.: 733 666 495 pí Štěrbová, info@vacov.cz 

Adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov 

Souřadnice GPS: 49°08 ′17″N 13°39 ′16″E 

1.2.4.A.2 Kašperské Hory – štola Naděje 

Web: http://technickepamatky.cz/ 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa: V blízkosti PR Amálino údolí nedaleko cyklostezky 1201 vedoucí z K. Hor do 
Studence 

Souřadnice: 49,13014°N, 13,58155°E 

1.2.4.A.3 Čábuze – sejpy po rýžování zlata 

Web: http://www.na-kole.wz.cz/cabuze/cabuze.htm 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa: Čábuze 

Souřadnice: 49°6'53.834"N, 13°42'43.945"E 

B – nachází se v sousedícím území 
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1.2.4.B.1 Zadov – Lom u Kyzu 

Web: http://www.technickepamatky.cz/ 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa:  

Souřadnice:  49,0653°N 13,65299°E 

1.2.4.B.2 Zadov – skokanský můstek (uzavřen pro špatný technický stav) 

Web: http://rozhledny.webzdarma.cz/churanov.htm 

Provozovatel/majitel: ČSTV 

Kontakt: info@lazadov.cz 

Adresa: úpatí svahu cca 1km jižně od Churáňova, cca 40km západně od Prachatic 

Souřadnice: 49°3'41.059"N, 13°37'47.676"E  

1.2.4.B.3 Hradlový most u Rechlí - Vydra 

Web: http://www.sumavanet.cz/modrava/fr.asp?tab=snet&id=3253&burl 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa: na řece Vydře při silnici Antýgl - Modrava 

Souřadnice: 49°2'24.767"N, 13°30'18.474"E 

1.2.4.B.4 Vchynicko – Tetovský plavební kanál 

Web: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/tetov.htm 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa: řeka Vydra mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou 

Souřadnice: 49°1'46.136"N, 13°29'47.858"E 

1.2.4.B.5 Elektrárna Čeňkova pila 

Web: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/cenkova-pila.html 

Provozovatel/majitel: ČEZ a.s. 

Kontakt: cez@cez.cz 

Adresa: Vodní elektrárna Čeňkova Pila 

Souřadnice: 49°6'34.736"N, 13°29'34.585"E 

1.2.4.B.6 Elektrárna Vydra 

Web: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vydra.html 

Provozovatel/majitel: ČEZ a.s. 

Kontakt: cez@cez.cz 

Adresa: Vodní elektrárna Vydra 

Souřadnice: 49°6'21.949"N, 13°29'33.969"E 
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1.2.5. Řemesla a tradi ční produkty 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.4.A.1  Ateliér „Šumavské perle“ 

Web: www.wudy.cz  

Provozovatel/majitel: Ing. Jana Wudy 

Kontakt: jana@wudy.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 197, 342 01 Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'28.780"N, 13°36'41.565"E 

1.2.4.A.2  MIVA Vacov s.r.o. – dřevěné hračky 

Web: http://www.mivavacov.cz 

Provozovatel/majitel: MIVA Vacov s.r.o. 

Kontakt: miva@mivavacov.cz 

Adresa: Miřetice 22, 384 86 Vacov  

Souřadnice GPS: 49°8'3.383"N, 13°44'0.207"E 

1.2.4.A.3  Kerama – Miroslava Potužníková 

Web: http://www.kerama.wbs.cz 

Provozovatel/majitel: Miroslava Potužníková 

Kontakt: kerama@atlas.cz 

Adresa: 384 72 Zdíkov 172 

Souřadnice GPS: 49°5'12.124"N, 13°41'57.135"E 

1.2.4.A.4  Kovářství a podkovářství Strašín 

Web:  

Provozovatel/majitel: Jan Helíšek 

Kontakt: helisci@tiscali.cz, 722 081 545 

Adresa: Strašín 114 

Souřadnice GPS: 49°10'42.632"N, 13°38'20.677"E 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.4.B.1 Mykofarma Svatá Maří 

Web: http://www.mykofarma.cz/ 

Provozovatel/majitel: Petr Samec 

Kontakt: samec.petr@houby.net 

Adresa: Svatá Maří 143, Trhonín, Vimperk 

Souřadnice GPS: 49°3'35.741"N, 13°49'23.329"E 

1.2.4.B.2 Hedvika Zahálková – výroba korálků a vinutých perlí 

Web: http://www.vinuteperle.eu 
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Provozovatel/majitel: Hedvika Zahálková 

Kontakt:  vinute.perle.sumava@gmail.com  

Adresa: Vimperská 392, Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'41.529"N, 13°33'36.008"E 

1.2.4.B.3 Jiřina Petergáčová – háčkované krajky 

Web: http://www.regionalni-znacky.cz/sumava/cs/certifikovane-produkty/detail/156/hackovana-
krajka?k=1&r=2 

Provozovatel/majitel: Jiřina Petergáčová 

Kontakt: pety150@seznam.cz 

Adresa: Vimperská 320, Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'44.455"N, 13°33'48.355"E 

 

1.2.6. Muzea, galerie, kina a ostatní kulturní za řízení 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.6.A.1 Nezdice na Šumavě - bývalá rychta č. p. 1, od r. 2013 bude přístupná jako muzeum a 
informační centrum 

Web: http://www.analytickecentrum.cz/cs/projekty/hostinny-dum/projekt/ 

Provozovatel/majitel: Hostinný dům o.p.s. 

Kontakt: hd@analytickecentrum.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 1, Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'20.410"N, 13°36'43.048"E 

1.2.6.A.2 Strašín č.p. 29 - chalupa s roubenou světnicí a černou kuchyní, v budoucnosti bude 
přístupná jako muzeum 

Web: 
http://www.mistnidedictviposumavi.cz/index.php?page=293&idp=98&idrr=&str=1&lang=cz&tas
k=detail&sm= 

Provozovatel/majitel: soukromý majitel 

Kontakt:  

Adresa: Strašín 29 

Souřadnice GPS: 49°10'48.007"N, 13°38'24.828"E 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.6.B.1  Hasičské muzeum Stachy 

Web: www.hasicskemuzeumstachy.cz  

Provozovatel/majitel: Sdružení historie hasičstva 

Kontakt: hasicskemuzeumstachy@seznam.cz 

Adresa: Stachy 327, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°6'4.924"N, 13°39'32.220"E 
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1.2.6.B.2  Muzeum Šumavy 

Web: www.muzeum.sumava.net 

Provozovatel/majitel: Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace 

Kontakt: muzeum.susice@tiscali.cz  

Adresa: Náměstí 140, 341 92 Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'35.956"N, 13°33'21.129"E 

1.2.6.B.3 Muzeum motocyklů s expozicí české hračky a pivovarnictví 

Web: www.historicke-moto.cz 

Provozovatel/majitel: Zdeněk Bálek 

Kontakt: moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz 

Adresa: Vimperská 12, 341 92 Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'39.620"N, 13°33'24.139"E 

1.2.6.B.4 Minimuzeum Zlaté stezky 

Web: www.vimperk.cz  

Provozovatel/majitel: Turistické informační středisko Vimperk  

Kontakt: infocentrum@mesto.vimperk.cz 

Adresa: Náměstí Svobody 8, Vimperk 

Souřadnice GPS: 49°3'7.617"N, 13°46'26.558"E 

1.2.6.B.5  Vimperské muzeum  

Web:http://www.vimperk.cz/27/cz/normal/turistika-ve-meste-vimperk-a-
okoli/?artid=173&lang=cz&mode=normal 

Provozovatel/majitel: Město Vimperk 

Kontakt: tel.: +420 388 411 506 

Adresa: Zámek Vimperk, 385 01 

Souřadnice GPS: 49°3'15.789"N, 13°46'19.149"E 

1.2.6.B.6  Zámek Vimperk  

Web:http://www.vimperk.cz/27/cz/normal/turistika-ve-meste-vimperk-a-
okoli/?artid=28&lang=cz&mode=normal 

Provozovatel/majitel: Správa NP Šumava 

Kontakt: tel.: +420 388 411 506 

Adresa: Zámek Vimperk, 385 01 

Souřadnice GPS: 49°3'15.789"N, 13°46'19.149"E 

 

1.2.7. Rodáci a významné osobnosti  

A – nachází se na území oblasti 

1.2.7.A.1 Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc. (17. 11. 1909 – 21. 11. 1987) – rodák ze Strašína, 
významný český epidemiolog a lékař 
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1.2.7.A.2 František Vlastimil Jáchym, rodák ze Strašína, významný spolupracovník Josefa Jungmanna 
a K. H. Borovského 

1.2.7.A.3 Jan Pešťák (30. 8. 1910 – 23. 4. 2003) – rodák z Nezdic na Šumavě, grafik a malíř 

1.2.7.A.4 Čeněk Král (6. 4. 1920 – 21. 1. 1942) – rodák z Nezdic na Šumavě, letec RAF za 2. sv. v. 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.7.B.1 Karel Polata (25. 11. 1914 – 29. 3. 1974) – rodák ze Zdíkova, hudební skladatel a dirigent 

1.2.7.B.2 František Foltýn (9. 6. 1891 – 8. 6. 1976) – rodák se Stach, malíř 

1.2.7.B.3 Rankl Sepp (pravým jménem Josef Klostermann) – šumavský silák, podle něj vznikla 
postava z románu Karla Klostermanna V ráji šumavském 
(http://www.moskyt.net/sumavsky-obr-rankl-sepp) 

 

1.2.8. Sochy a památníky  

A – nachází se na území oblasti 

1.2.8.A.1  Socha Karla Klostermanna v obci Javorník 

Web: http://www.javornik.cz 

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: info@vacov.cz 

Adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov 

Souřadnice GPS: 49°8'13N 13°39'51E 

B – nachází se v sousedícím území 

 

1.2.9. Naučné trasy 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.9.A.1  Naučná stezka Javorník 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.9.B.1 Naučná stezka Keltové na Šumavě Popelná 

1.2.9.B.2 Naučná stezka Zlatá stezka 

1.2.9.B.3 Lesnická naučná stezka 

1.2.9.B.4 Naučná stezka Alej Smíření 

1.2.9.B.5 Naučná stezka Boubínský prales 

1.2.9.B.6 Naučná stezka Boží kámen 

1.2.9.B.7 Naučná stezka Velké Hydčice – Hejná – Nezamyslice 

1.2.9.B.8 Naučná stezka Hamižná 

1.2.9.B.9 Naučná stezka Povydří 

1.2.9.B.10 Naučná stezka Srnský okruh 

1.2.9.B.11 Naučná stezka Vchynicko-tetovský kanál 
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1.2.9.B.12 Naučná stezka Nelesní krajina 

1.2.9.B.13 Naučná stezka Jezerní slať 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

1.2.9.C.1 Sklářská naučná stezka A. Hartauera – Stachy  

1.2.9.C.2 Naučná stezka Cestou Zlatokopů 

1.2.9.C.3 Naučná stezka Stezka strážců hranice 

1.2.9.C.4 Naučná stezka Obří hrad 

1.2.9. C.5 Naučná stezka Churáňov 

 

1.2.10. Chráněná území a objekty 

Ve smyslu ochrany přírody vznikla v rámci Evropské unie soustava chráněných území, tzv.  NATURA 
2000. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 
výskytem jen na určitou oblast. Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – 
ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Ptačí oblasti, kterých je na území ČR 41, vyhlásila 
vláda ČR nařízeními v letech 2004 – 05, v roce 2007 a poslední 2 v roce 2009. Evropsky významné 
lokality byly shrnuty do tzv. národního seznamu, který byl jako celek schválen vládou a publikován v 
podobě jejího nařízení pod č. 132/2005 Sb., následně novelizován nařízením č. 301/2007 Sb. pro 
panonskou oblast a nařízením vlády č. 371/2009 Sb. pro kontinentální oblast. Celkem je na území ČR 
1082 lokalit. 

Na území oblasti Javorníku na Šumavě a okolí a v jejím sousedícím území se nachází několik takto 
chráněných přírodních území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ  Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2012 - 2015 

 

25 

 

Mapa č. 4 – Chráněná území v oblasti Javorník na Šumavě a okolí 

 
Zdroj: AOPK ČR, drusop.nature.cz 

 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.10.A.1 Chráněná lípa "U Kalců" – Benešova Hora 

1.2.10.A.2 Přírodní památka Podhájí - území s významnou mokřadní flórou. Potenciál např. pro 
průvodcované exkurze s botanikem či zoologem (ornitolog, herpetolog, entomolog atd.) pro 
školy, školy v přírodě, seniory a podobně.  

1.2.10.A.3 Bošice - trávník na návsi v okolí přístupové asfaltové cesty k domu č. p. 43, kde se v 
současné době vyskytuje poměrně bohatá populace hořečku mnohotvarého českého. 

1.2.10.A.4 Tejmlov – Nad Zavírkou - bezlesé jižní svahy Javorníku (1066 m n. m.) v okolí rozptýlené 
osady Tejmlov, 4 km SZ od obce Stachy. Lokalita zahrnuje přírodní rezervaci Nad 
Zavírkou.  Cenná jsou zejména luční mezofilní a rašeliništní společenstva, která z hlediska 
druhové diverzity a výskytu ohrožených rostlinných druhů představují jeden z 
nejvýznamnějších nelesních vegetačních komplexů v jihočeském regionu. 

1.2.10.A.5 Jaroškov – evropsky významná lokalita zahrnující přírodní památku. Jde o bezlesou 
enklávu nad severním okrajem lomu, 250 m severně od kapličky: v severní části lokality 
nad severní stěnou lomu se nachází populace hořečku mnohotvarého českého. 

1.2.10.A.6 Úbislav - louka jižně od silnice Úbislav - Šebestov, u prvního domu na západním okraji 
obce Úbislav, 11 km SZ od Vimperka. Jedná se o menší luční enklávu mezi skupinou 
chalup a lesem na mírně ukloněném svahu, kde se vyskytuje populace hořečku 
mnohotvarého českého. 

1.2.10.A.7 Ptákova Lhota – památný javor klen se nachází za stodolou posledního stavení v Ptákově 
Lhotě. 
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1.2.10.A.8 Mladíkovský potok - Čábuze. Jedná se o území 2 km jihozápadně od obce Vacov, při silnici 
Vacov - Zdíkov – Vimperk, kde se vyskytují mokré louky se současným výskytem krvavce 
totenu a mravenců Myrmica rubra, což je předpokladem pro udržení populace modráska 
bahenního. 

1.2.10.A.9 Amálino údolí – přírodní rezervace v blízkosti Kašperských Hor. Nacházejí se zde 
geomorfologické útvary, mokřady, nivy toků, prameniště, skupiny stromů, porostů a 
přirozené ekosystémy se všemi jejich součástmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy. 

1.2.10.A.10 Nebe – přírodní rezervace v blízkosti Kašperských Hor 

1.2.10.A.11 Mrazové srázy u Lazen (Strašín) – přírodní památka 

1.2.10.A.12 Lípa Maleč – u č. p. 21 

1.2.10.A.13 Pohorsko – významný krajinný prvek a evropsky významná lokalita – louka s populací 
hořečku mnohotvarého českého  a vratičky měsíční 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.10.B.1  Houbová rezervace na náměstí ve Stachách 

1.2.10.B.2 Čertova stráň – přírodní rezervace v okrese Prachatice. Nachází se v Boubínské hornatině, 
v zaříznutém kaňonovitém údolí Boubínského potoka. Je součástí CHKO Šumava. 
Předmětem ochrany jsou mozaiky přírodních bučin, jedlin a smrčin propojených smíšenými 
porosty vytvořených na strmých skalnatých svazích a jejich suťových polích. 

 
1.2.10.B.3  Hamižná - přírodní rezervace jihozápadně od obce Hartmanice v okrese Klatovy. Oblast 

spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Důvodem ochrany jsou geomorfologické útvary, 
prameniště, skupiny stromů, porosty, přirozené přírodní ekosystémy se všemi jejich 
součástmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy. 

1.2.10.B.4 Pučanka – přírodní rezervace u obce Hejná jihozápadně od Horažďovic. Předmětem 
ochrany je bukový les a vzácná květena. 

 
1.2.10.B.5 Žežulka – přírodní rezervace u obce Hartmanice. Důvodem ochrany je zachování horských 

olšin. 

1.2.10.B.6 Opolenec – přírodní rezervace a evropsky významná lokalita v okrese Prachatice u obce 
Bohumilice. Důvodem ochrany je soubor společenstev na pošumavských krystalických 
vápencích s druhově bohatými lesními porosty. 

1.2.10.B.7 Milčice – přírodní rezervace jihovýchodně od města Sušice. V rezervaci se vyskytují 
chráněné a kriticky ohrožené druhy rostlin. Jde hlavně o rostliny z čeledi vstavačovitých. 

1.2.10.B.8 Čepičná – přírodní rezervace u obce Budětice v okr. Klatovy. Důvodem ochrany je ochrana 
významné přírodní lokality. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů vzácných 
vápnomilných a teplomilných rostlin. Území je významné i z hlediska entomologického. 

1.2.10.B.9 Na Vysokém – přírodní památka v blízkosti obce Čestice. Důvodem ochrany je opuštěná 
pastvina s významnou květenou - v lokalitě se vyskytuje malá populace hořečku českého. 

1.2.10.B.10 Háje – přírodní památka a evropsky významná lokalita v okr. Prachatice poblíž Čkyně.    
Důvodem ochrany jsou tři ostrůvky krystalických vápenců s bohatou květenou. 

1.2.10.B.11 U Narovců - přírodní památka v okr. Prachatice poblíž Čkyně. Důvodem ochrany jsou 
skalnaté svahy (krystalický vápenec) s bohatou květenou a zvířenou. 

1.2.10.B.12 Pastviště U Fínů – národní přírodní památka JV od Sušice u obce Albrechtice. Chráněné 
území zahrnuje strmé terasy Podmokelského potoka s výskytem vzácných a chráněných 
druhů rostlin. Území je zařazeno jako evropsky významná lokalita do systému Natura 
2000. 
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1.2.10.B.13 Pod Popelní horou – přírodní rezervace u obce Stachy. Důvodem ochrany je bývalá 
pastvina s vitálními porosty chráněného jalovce obecného s řadou dalších vzácných a 
ohrožených druhů rostlin. 

1.2.10.B.14 Strašínské jeskyně – přírodní památka 

1.2.10.B.15 – Přírodní rezervace Na Volešku u Strašína 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

Do oblasti částečně zasahuje přírodní park Kašperská vrchovina (přírodní park je obecně chráněné 
území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), jehož součástí jsou maloplošná 
chráněná území Mrazové srázy u Lazen, Strašínská jeskyně, Milčice (viz výše). 

 

1.2.11. Přírodní atraktivity  

A – nachází se na území oblasti 

1.2.11.A.1 Místa těžby zlata u Kašperských hor 

1.2.11.A.2 Energetická místa 

Měsíční kámen – menhir u samoty Zuklín (info  http://kameny.mysteria.cz/lok/000javor/000javor.html) 

1.2.11.A.3 Geologické přírodní atraktivity („kamení“) 

Královský kámen – jeden z vrchů Javornické hornatiny. Na vrcholu Královského kamene vystupuje 
žulový skalní útvar tvořený skalní hradbou a mrazovými sruby. Pod skalami se kdysi 
vyskytovaly četné kamenné proudy a kamenná moře. Ve stěně blízkého mrazového srubu 
je vytesán velký skalní oltář (nika) – datovaný rokem 1899. Je vyzdoben obrazy svatých a 
doplněn vytesanými německými nápisy. Opodál se nachází historický mezník s letopočtem 
r. 1752. Vrchol Královského kamene je křižovatkou značených turistických stezek, včetně 
konce malého okruhu z obce Javorník. (zdroj http://www.hrady.cz/index.php?OID=3602). 

1.2.11.A.4 Mrazové srázy u Lazen (Strašín) – přírodní památka 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.11.B.1 Strašínské jeskyně – přírodní památka (http://strasin.com) 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.12. Fauna a flóra 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.12.A.1  Obory – daňci, mufloni apod. 

1.2.12.A.2 Flóra ve vazbě na NATURA 2000 

1.2.12.A.3 Fauna a flóra v přírodních lesích 

1.2.12.A.4 Farmy, ekofarmy, domácí ZOO 

Farim s.r.o. – ekofarma, chov skotského náhorního skotu (Javorník 1, Stachy, highland-cattle.eu) 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.12.A.1 Obory – daňci, mufloni apod. 

1.2.12.A.2 Flóra ve vazbě na NATURA 2000 
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1.2.12.A.3 Fauna a flóra v přírodních lesích 

1.2.12.B.4 Farmy, ekofarmy, domácí ZOO 

Ekoagrofarma Hájná Hora u Vimperka – jezdectví, domácí zvířata (www.ekoagrofarma.cz) 

Eduard Kraml – farma s francouzským skotem Salers (Jirkalov 57, Stachy, www.biosalers.cz) 

Jízdárna Divišov – minizoo, jezdectví (Divišov u Sušice, www.divisov.jizdarna.cz) 

Zámek Skalice – České ZOO, jezdectví (Bohumilice 1, www.zamekskalice.cz) 

Pstruhařství Mlýny – chov a prodej ryb, chov skotu (Žár 25, Vacov, www.pstruharstvi.cz) 

Farma Busil – chov skotu, ovcí, koní (Ing. Pavel Mourek, Busil u Hartmanic 22, tel.: 376593032) 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.13. Rozhledny a místa dalekého rozhledu 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.13.A.1 Klostermannova rozhledna 

Web: http://www.javornik.cz/rozhledna.html 

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: tel.: 733 666 495 pí Štěrbová, info@vacov.cz 

Adresa: Vacov 35, 384 86 Vacov 

Souřadnice GPS: 49°08 ′17″N 13°39 ′16″E 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.13.B.1 Rozhledna Sedlo 

Web: http://www.rozhledna-nasedle.cz/orozhledne.htm 

Provozovatel/majitel: Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle 

Kontakt: info@rozhledna-nasedle.cz 

Adresa: Podmokly 38, 342 01 Sušice 

Souřadnice GPS: 49°11 ′24,97″N 13°34 ′11,271″E 

1.2.13.B.2 Rozhledna Boubín 

Web: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=124 

Provozovatel/majitel: Obec Kubova Huť 

Kontakt: kubova.hut@worldonline.cz 

Adresa: Boubín 

Souřadnice GPS: 48°59´28.2912´´ N, 13°49´2.3088´´ E 

1.2.13.B.3 Rozhledna Svatobor 

Web: http://www.rozhlednasvatobor.cz 

Provozovatel/majitel: Tomáš Hána 

Kontakt: info@rozhlednasvatobor.cz 

Adresa: Rozhledna a restaurace Svatobor, 342 01 Sušice  
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Souřadnice GPS: 49°19 ′19,641″ N, 16°31 ′6,155″ E 

1.2.13.B.4 Rozhledna Poledník 

Web: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=9 

Provozovatel/majitel: Informační centrum Prášily 

Kontakt: prasily@email.cz 

Adresa: Poledník, 4,5 km JV od obce Prášily 

Souřadnice GPS: 49°3 ′50,707″ N, 13°23 ′42,107″ E 

1.2.13.B.5 Rozhledna Čestice u Volyně 

Web: http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-cestice-u-volyne 

Provozovatel/majitel: Městys Čestice 

Kontakt: obecni.urad@cestice.cz 

Adresa: Čestice, 387 19 Čestice 

Souřadnice GPS: 49°9 ′57,82″ N, 13°47 ′51,21″ E 

1.2.13.B.6 Rozhledna Hoslovice 

Web: http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-hoslovice-u-volyne 

Provozovatel/majitel: Obec Hoslovice 

Kontakt: hoslovice@quick.cz 

Adresa: Hoslovice, 387 19 Čestice 

Souřadnice GPS: 49°11 ′34,80″ N, 13°45 ′32,41″ E 

1.2.13.B.7 Rozhledna Vyhlídka u Borových Lad 

Web: http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-vyhlidka-u-borovych-lad 

Provozovatel/majitel: Správa NP Šumava 

Kontakt: vimperk@npsumava.cz 

Adresa: Vrch Vyhlídka, 1 km JZ od obce Borová Lada 

Souřadnice GPS: 48°59 ′18,013″ N, 13°39 ′5,706″ E 

1.2.13.B.8 Rozhledna Kbíl 

Web: http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-kbil-u-strakonic 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt:  

Adresa: vrch Kbíl u obce Libětice 

Souřadnice GPS: 49°13 ′5,46″ N, 13°50 ′41,06″ E 

1.2.13.B.9 Rozhledna Mařský Vrch 

Web: http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-marsky-vrch-u-vimperka 

Provozovatel/majitel: Obec Svatá Maří 

Kontakt: svata.mari@tiscali.cz 

Adresa: Mařský vrch v blízkosti obce Svatá Maří 
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Souřadnice GPS: 49°4 ′21,937″ N, 13°50 ′52,274″ E 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.14. Sportovní za řízení  

Sportovní haly, tělocvičny, lanová centra, hřiště apod. využívaná pro cestovní ruch 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.14.A.1  Fotbalové hřiště TJ Javorník 

Web: http://tj.javornik.cz/ 

Provozovatel/majitel: TJ Javorník 

Kontakt: tj-sokol-javornik@javornik.cz 

Adresa: Javorník na Šumavě, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°8'18.957"N, 13°39'51.121"E 

1.2.14.A.2  Dětské oranžové hřiště Nezdice na Šumavě 

Web: www.nezdicenasumave.cz 

Provozovatel/majitel: Obec Nezdice 

Kontakt: obecnezdice@seznam.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 173, 342 01  Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'21.173"N, 13°36'44.126"E 

1.2.14.A.3 Fotbalové hřiště Vacov 

Web: http://www.fotbal.cz/c/clubs/adr/ViewAdr.asp?detail=306006 

Provozovatel/majitel: SK Vacov 

Kontakt: novak@pekarnavacov.cz 

Adresa: SK Vacov, 38486 Vacov 

Souřadnice GPS: Souřadnice GPS: 49°8 ′1″N 13°42 ′8″E 

1.2.14.A.4  Tenisové kurty Čábuze 

Web: http://www.sumavanet.cz/vacov/cabuze.asp 

Provozovatel/majitel: Milan Vintr 

Kontakt:  

Adresa:  

Souřadnice GPS: 49°6 ′53″ N 13°42 ′43″ E 

1.2.14.A.5 Střelnice Jaroškov 

Web: http://strelnicejaroskov.kvalitne.cz/ 

Provozovatel/majitel: Střelecký klub Stachy, o. s. 

Kontakt: strelnice.jaroskov@gmail.com 

Adresa: Stachy 372, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°6'43.087"N, 13°40'37.73"E 
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B – nachází se v sousedícím území 

1.2.14.B.1 Lanové centrum Proud Zadov – Churáňov 

Web: www.lanovecentrum.cz/zadov  

Provozovatel/majitel: Lanové centrum PROUD 

Kontakt: zadov@lanovecentrum.cz 

Adresa: Lanové centrum Zadov, 384 73 Stachy  

Souřadnice GPS: 49°4'0.7" N 13°37'55.8"E 

 

1.2.15. Aquaparky, bazény, koupališt ě a rekreační vodní plochy 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.15.A.1 Přírodní koupaliště Rohanov 

Web:  

Provozovatel/majitel: Obec Vacov 

Kontakt: tel.: 723 929 615 

Adresa: Rohanov, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°8'9.636"N, 13°42'15.264"E 

1.2.15.A.2 Úbislavský rybník 

 Web: kempubislav.blog.cz 

Provozovatel/majitel: Ádova chatová osada, Adolf Žižka 

Kontakt: kemp-ubislav@seznam.cz, tel.: 603 272 746  

Adresa: 

Souřadnice GPS: 49°7 ′16″N 13°40 ′0″E 

1.2.15.A.3 Přírodní koupaliště Nezdice 

Web: www.nezdicenasumave.cz 

Provozovatel/majitel: Obec Nezdice 

Kontakt: obecnezdice@seznam.cz 

Adresa: Nezdice na Šumavě 173, 342 01  Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'21.173"N, 13°36'44.126"E 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.15.B.1 Rybník Zdíkovec 

Web: www.zdikov.cz 

Provozovatel/majitel: Obec Zdíkov 

Kontakt: zdikov@zdikov.cz 

Adresa: Zdíkov 215, 384 42  Zdíkov 

Souřadnice GPS: 49°5 ′53″N 13°41 ′23″E 

1.2.15.B.2 Městské koupaliště Vimperk 
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Web:http://www.vimperk.cz/51/cz/normal/mestske-
organizace/?artid=120&lang=cz&mode=normal 

Provozovatel/majitel: Město Vimperk 

Kontakt: tel.: 388 414 900 

Adresa: Sušická ulice, Vimperk 

Souřadnice GPS: : 49°03 ′08″N 13°46 ′27″E 

 

1.2.16. Zimní sporty – sjezdové lyžování 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.16.A.1 Lyžařský areál Javorník  

Web: http://www.javornik.cz/lyzovani.html 

Provozovatel/majitel: Hejlová Štěpánka, Jiří Vintr 

Kontakt: tel.: 604 128 239, 721 822 811 

Adresa: lyžařský vlek Tatra, lyžařský vlek Pod Kapličkou, Javorník 

Souřadnice GPS: 49°8'12.793"N, 13°39'45.765"E 

1.2.16.A.2 Ski areál Nezdice na Šumavě 

Web: www.skinezdice.cz   

Provozovatel/majitel: SK Nezdice 

Kontakt: tel.: 739 409 217 

Adresa: Lyžařský areál Nezdice na Šumavě 

Souřadnice GPS: 49°10'0.145"N, 13°36'38.801"E 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.16.B.1 Lyžařský areál Zadov 

Web: www.lazadov.cz  

Provozovatel/majitel: Český svaz tělesné výchovy 

Kontakt: info@lazadov.cz 

Adresa: Zadov 162, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°4'22.738"N, 13°37'54.760"E 

1.2.16.B.2 Ski areál Kašperské Hory 

Web: www.snowhill.cz/kasperky 

Provozovatel/majitel: Snowhill, a.s. 

Kontakt: info@skikasperky.cz 

Adresa: Na Prádle 71, 341 92 Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'20.131"N, 13°33'49.265"E 
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1.2.17. Zimní sporty – b ěžecké lyžování  

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.17.B.1 Běžecký areál Churáňov 

Web: http://www.lazadov.cz/la/stredisko-bezky.asp 

Provozovatel/majitel: Český svaz tělesné výchovy 

Kontakt: info@lazadov.cz 

Adresa: Zadov 162, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°3'59.861"N, 13°37'54.146"E 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

Běžecké tratě 

www.bilastopa.cz 

Kašperské Hory - Žďánov - Javorník - Popelná (napojení na upravované stopy na Zadově), 18 km 

Kašperské Hory - Žlíbek - pod hradem Kašperk - Žlíbek - Kašperské Hory, 12 km 

Javorník - okruh okolo Žďánova – Javorník, 10 km  

 

1.2.18. Ostatní zimní sporty  

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.18.B.1 Zimní stadion Vimperk 

Web: www.hcvimperk.cz 

Provozovatel/majitel: Sportovní klub HC Vimperk 

Kontakt: starz@tiscali.cz 

Adresa: 1. Máje 321, 385 01 Vimperk 

Souřadnice GPS: 49°3'23.331"N, 13°46'51.344"E 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.19. Pěší turistika 

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

Červená turistická trasa: 

Žlíbek – Královský kámen – Krankoty – Krásná vyhlídka – Tejmlov – Úbislav, kohoutí kříž – Stachy 

Zelená turistická trasa: 

Popelná hora – Zavírka – Šebestov – Tejmlov – Krásná vyhlídka – Javorník 
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Modrá turistická trasa (Klostermannova cesta): 

Kašperské Hory – Nicov – Královský kámen – Javorník – Milíkov – Vacov 

Žlutá turistická trasa: 

Úbislav – Javorník – Pohorsko – Strašín 

Evropská poutní cesta VIA NOVA – Stobl (AT) – Sv. Hora u Příbrami (CZ) - http://www.poutnicesta-
vianova.cz/trasa.php 

 

Mapa č. 5 – Turistické trasy procházející oblastí 

 
Zdroj: www.mapy.cz 
 

1.2.20. Cykloturistika  

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

Cyklotrasa č. Průběh Délka 

1142 Krankoty – Nicov – Studenec – Popelná 8 km 

1143 Ždánov, rozc. - Ždánov 4 km 

1144 Žlíbek – Zřícenina hradu Kašperk – Pohorsko 5 km 

1201 Vimperk – Babůrka – U Kyzu – Nový Dvůr – 
Churáňov, dolní st. lanovky – Vyšehrad – 
Michalov – Chalupy – Studenec – Kašperské 
Hory 

31 km 

1228 Říhov – Rohanov 10,9 km 
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C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

Cyklotrasa č. Průběh Délka 

1071 Volyně – Zechovice – Starov – Nahořany – 
Krušlov – Vacovice – Chvalšovice – Přečín – 
Vacov – Rohanov – Bošice – Javorník 

20,5 km 

1140 Javorník – Tejmlov – Krankoty – Lesní křižovatka 
– U Přístřešku – Kašperk – sedlo – Žlíbek – 
Zřícenina hradu Kašperk 

9 km 

1141 Peklo - Kašperské Hory, Cikánka, Penzion U 
Šnečků – Kašperské Hory, Cikánka 

3 km, 2,5 km 

1226 Vimperk, žel. st. – Boubská – Bořanovice – 
Smrčná, rozc. – Bohumilice – Onšovice, vých. 
rozc. – Onšovice – Žár – Nespice – Čábuze – 
Benešova Hora – Úbislav – Tejmlov - Javorník 

25 km 

 

1.2.21. Vodní turistika  

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

Vydra (http://www.raft.cz/cechy/vydra.aspx)  

Otava (http://www.raft.cz/cechy/otava.aspx) 

Volyňka (http://www.raft.cz/cechy/volynka.aspx) 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.22. Hipoturistika 

A – nachází se na území oblasti 

2.22.A.1  Lovecký zámeček Záluží 

Web: www.zaluzi.cz 

Provozovatel/majitel: Olga Gabrielová 

Kontakt: info@zaluzi.cz 

Adresa: Pohorsko 63, 342 01 Nezdice na Šumavě 

Souřadnice GPS: 49°9'20.751"N, 13°37'33.582"E 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.22.B.1 Hotel Elsyn dvůr 

Web: www.elsyndvur.cz  

Provozovatel/majitel: ELSY s.r.o. 

Kontakt: info@elsyndvur.cz 

Adresa: Nový dvůr 135, 384 73 Stachy 
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Souřadnice GPS: 49°4'29.363"N, 13°39'3.765"E 

1.2.22.B.2  Jízdárna u Lukešů 

Web:  

Provozovatel/majitel: p. Lukeš 

Kontakt: tel.: 376 582 426 

Adresa: Náměstí 6, 341 92 Kašperské Hory  

Souřadnice GPS: 49°8'39.318"N, 13°33'20.030"E 

2.22.B.3  Ranch Vogelsang 

Web: http://www.vogelsang.cz/ 

Provozovatel/majitel: Roman Halbhuber 

Kontakt: ranch@vogelsang.cz, tel.: 607 721 271 

Adresa: Podlesí 4 - Vogelsang, 341 92 Kašperské Hory  

Souřadnice GPS: 49°6'39.308"N, 13°33'8.780"E 

2.22.B.4  Jízdárna Divišov 

Web: http://www.divisov.jizdarna.cz 

Provozovatel/majitel: Jan Pichler 

Kontakt: hpichler@seznam.cz, tel.: 603 586 413 

Adresa: Divišov, Sušice 

Souřadnice GPS: 49°12'38.934"N, 13°30'41.012"E 

2.22.B.5  Ekostatek Michalov 

Web: http://www.ekostatek-michalov.cz/flash.html 

Provozovatel/majitel: Penzion LUCIE s.r.o. – Karel Novotný 

Kontakt: info@ekostatek-michalov.cz, tel.: 774 434 344 

Adresa: Michalov 93, 384 73 Stachy  

Souřadnice GPS: 49°6'21.323"N, 13°38'43.397"E 

2.22.B.6  Jízdárna Zámek Skalice 

Web: http://www.zamekskalice.cz 

Provozovatel/majitel: Holoubek a pravnuci s.r.o. - Ing. Konvalinková Veronika 

Kontakt: info@zamekskalice.cz, tel.: 777 157 600 

Adresa: 384 81 Bohumilice 1 

Souřadnice GPS: 49°5'40.272"N, 13°48'49.647"E 

2.22.B.7  Ekoagrofarma Hájná Hora u Vimperka 

Web: http://www.ekoagrofarma.cz/ 

Provozovatel/majitel:  

Kontakt: jurasusila@seznam.cz, tel.: 724 176 847 

Adresa: Hájná Hora 611, 385 01 Vimperk 
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Souřadnice GPS: 49°2'55.738"N, 13°46'50.318"E 

2.22.B.8  Farma Spůle 

Web: http://farmaspule.sweb.cz/ 

Provozovatel/majitel: Ing. Stanislav Chval 

Kontakt: chval@mujmail.cz, tel.: 606 611 169 

Adresa: Spůle 9, 384 81  Čkyně 

Souřadnice GPS: 49°6'18.043"N, 13°47'35.135"E 

2.22.B.9  Ekofarma Svojše 

Web: http://www.farmasvojse.cz 

Provozovatel/majitel: Ivana Scheinostová 

Kontakt: farmasvojse@seznam.cz , tel.: 376 582 842 

Adresa: Farma Svojše, 341 92 Kašperské Hory  

Souřadnice GPS: 49°6'48.860"N, 13°30'23.529"E 

2.22.B.10 Statek Hájek 

Web: http://www.ustajeni.cz/index.htm 

Provozovatel/majitel: Statek Hájek s.r.o. 

Kontakt: info@ustajeni.cz 

Adresa: Nišovice 35, 387 01 Volyně 

Souřadnice GPS:  

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

Hipostezka Hoslovice – Javorník (viz www.jihoceskehipostezky.cz) 

Hipostezka Zuklín – Pohorsko – penzion Račánek u Kašperku - Hartmanice 

 

1.2.23. Golf  

A – nachází se na území oblasti 

1.2.23.A.1 Golf Zahrádky 

Web: www.golfzahradky.cz 

Provozovatel/majitel: Golf Zahrádky, o. s. 

Kontakt: golfzahradky@seznam.cz 

Adresa: Benešova Hora 46, Vacov 

Souřadnice GPS: 49°7'27.674"N, 13°40'55.487"E 

B – nachází se v sousedícím území 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 
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1.2.24. Wellness 

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.24.B.1 Penzion Anna 

Web: http://zadovpenzionanna.cz/wellness.html 

Provozovatel/majitel: Anna Voldřichová 

Kontakt: avoldrichova@quick.cz, tel.: 606 399 885 

Adresa: Zadov 2, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°3'57.964"N, 13°37'20.414"E 

1.2.24.B.2 Ubytování U Vyhlídky 

Web: http://www.uvyhlidky.cz/wellness.html 

Provozovatel/majitel: Barbora Šebánková 

Kontakt: uvyhlidky@seznam.cz, tel.: 734 769 585 

Adresa: Zadov 433, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°3'56.106"N, 13°37'22.872"E 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.25. Kongresová a incentivní turistika 

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.26. Kulturní, folklórní a spole čenské akce 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.26.A.1 Javornická pouť (červen) 

1.2.26.A.2 Vavřinecká pouť (srpen) - Vacov 

1.2.26.A.3 Masopust (Javorník, Rohanov, Strašín, Nezdice, Pohorsko atd.) 

1.2.26.A.4 Pálení čarodějnic (Javorník atd.) 

1.2.26.A.5 Lucie (Javorník)  

1.2.26.A.6 Javornické posvícení 

1.2.26.A.7 Mikuláš 

1.2.26.A.8 Pouť Strašín – Velikonoce, Mariánská pouť září 

1.2.26.A.9 Poutě Nezdice, Pohorsko atd. 

1.2.26.A.10 Hasičské a další bály (Nezdice, Pohorsko, Strašín a další obce) 

1.2.26.A.11 Pohorsko rock fest 
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B – nachází se v sousedícím území 

1.2.26.B.1 Zdíkovské středověké slavnosti a Zdíkovská pouť (září) 

1.2.26.B.2 Stašská pouť (1. neděle v červenci) 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.2.27. Sportovní akce 

A – nachází se na území oblasti 

1.2.27.A.1 Silvestrovský a novoroční výstup na Javorník 

1.2.27.A.2 Pouťové nohejbalové turnaje (Nezdice, Pohorsko – vč. malé kopané, atd.) 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.27.B.1 Fotbalová utkání SK Vacov (http://www.skvacov.websnadno.cz/) 

1.2.27.B.2 Fotbalová utkání TJ Stachy (http://fotbalstachy.sweb.cz/) 

1.2.27.B.3 Kolo pro život – Šumavský MTB maraton České spořitelny (http://www.kolopro.cz) 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

1.2.27.C.1 Rallye Šumava (http://www.pamk.cz/cz/home/novinky) 

1.2.27.C.2 Historic Vltava Rallye (http://www.pamk.cz/cz/home/novinky) 

1.2.27.C.2 Author Král Šumavy ROAD (www.authorkralsumavy.cz) 

1.2.27.C.3 Prvomájový cyklozávod  

 

1.2.28. Ostatní akce a aktivity 

A – nachází se na území oblasti¨ 

1.2.28.A.1 Geocaching – na území oblasti se nacházejí příležitosti pro geocaching (viz např. 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0226c8ef-298e-4a52-8080-
e1365b71c9b9) 

1.2.28.A.2 Hasičská utkání a soutěže – např. Šumavská hasičská liga apod., hasičské soutěže Stachy 
- pro dospělé Hasič Ohnivák www.sumhasliga.cz , www.hasici.stachy.cz, pro děti Hasičský pětiboj 

B – nachází se v sousedícím území 

1.2.28.B.1 Bowling bar Vimperk 

Web: www.cihelnavimperk.cz 

Provozovatel/majitel: Coating CZ, s.r.o. 

Kontakt: cihelnavimperk@cihelnavimperk.cz  

Adresa: 1. máje 477, Vimperk 

Souřadnice GPS: 49°3'21.798"N, 13°46'57.580"E 

1.2.28.B.1 Bowling U Horejšů 

Web: http://www.sumava-zadov.cz/sport-bar.php 

Provozovatel/majitel: Pavel Ptáček 
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Kontakt: info@uhorejsu.cz 

Adresa: Zadov 19, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°4'5.999"N, 13°37'29.615"E 

C – část se nachází v oblasti, p řípadn ě oblastí prochází 

 

1.3. Návštěvnost vybraných atraktivit a objekt ů 

Většina turistických atraktivit v oblasti nevede statistiky návštěvnosti, výjimkou jsou zpoplatněné 
památky a další objekty, kde lze návštěvnost odvodit od počtu prodaných vstupenek. V oblasti 
Javorník na Šumavě a okolí se jedná zejména o Klostermannovu rozhlednu na Javorníku.  

Pro představu uveďme návštěvnost jedné z nejvýznamnějších památek v sousedícím území - hradu 
Kašperk, kde podle informací od provozovatele přijde na prohlídku na 500 osob denně a 50 000 
návštěvníků za rok. Nově je po 12 letech zpřístupněna přírodní památka Strašínská jeskyně, jedna 
z nejvýznamnějších vápencových jeskyní v jižních Čechách. 

 

1.4. Nabídka produkt ů a produktových balí čků, zážitkový turismus 

V současnosti neexistuje v oblasti nabídka turistických programů, produktových balíčků. Jednotlivé 
nabídky se vyskytují, avšak nevytvářejí sourodý jednotný celek. 

Turistická informační střediska v oblasti se stále soustředí spíše na poskytování informací o 
možnostech stravování, ubytování, nabídce volnočasových programů než na ucelenou nabídku 
produktů cestovního ruchu, tedy zajištění ubytování včetně stravy a programu výletů a dalších aktivit 
na celou dobu návštěvníkova pobytu. Hlavní výhodou zakoupení uceleného turistického produktu je 
pohodlí návštěvníka, který na základě svých požadavků a specifických přání obdrží „balíček“ služeb, 
díky nimž má zajištěn program na celou dobu svého pobytu v oblasti a nemusí již vynakládat energii, 
finanční prostředky ani čas na další plánování a organizační zajištění. Díky předem stanovené ceně 
také neztrácí přehled o vynaložených prostředcích. Je třeba však brát v úvahu a umožnit případné 
změny a zásahy do plánu podle aktuální situace či změn potřeb návštěvníka. Pro vytvoření kvalitní 
nabídky turistických produktů je třeba mít zajištěnu dostatečnou infrastrukturu, organizační strukturu i 
finanční prostředky. 

Vytvoření turistických balíčků je rozhodně jedním z kroků, které napomohou rozvoji cestovního ruchu 
v oblasti.  

 

1.5. Doprovodné služby  

1.5.1. Ubytování a stravování (struktura, kapacity,  kvalita/certifikace)  

A – nachází se na území oblasti 

1.5.1.A.1 Hotel Krásná Vyhlídka, Javorník 42, 384 75 Stachy 

krasnavyhlidka@rodinnadovolena.cz 

http://www.hotel-vyhlidka.cz/ 

 

1.5.1.A.2 Penzion Quattro, Javorník 74, 384 75 Stachy 

kutzi@volny.cz 
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http://www.penzionquattro.sumava.net/start.asp 

 

1.5.1.A.3 Penzion Javorina, Javorník 54, 384 75 Stachy 

javorina@mija.cz 

http://www.penzion-javorina.cz 

 

1.5.1.A.4 Pension Na Podlesí, Javorník 4, 384 86 Vacov 

napodlesi@ipnet.cz  

www.ubytovani-sumava.biz 

 

1.5.1.A. 5 Penzion Jeřabina, Javorník 76, 384 73 Stachy 

info@jerabina.cz 

http://www.jerabina.cz/ 

 

1.5.1.A.6 Pension U velkého javoru, Javorník 40, 384 73 Stachy 

jirina.albrechtova@3i.cz 

http://www.uvelkehojavoru.3i.cz/ 

 

1.5.1.A.7 Chata U Luďka, Javorník 38, 384 73 Stachy 

ludek.tejmlov@seznam.cz 

 

1.5.1.A.8 Ubytování v soukromí U Šperlů, Javorník 82, 384 73 Stachy 

tel.: 602 946 426 

http://www.javornik.cz/ubytovani/SPERL/final.htm 

 

1.5.1.A.9 U Mirečka Bejčka (rodinný penzion), Javorník 72, 384 73 Stachy 

Mirecek.bejcek@seznam.cz 

www.mirecek-bejcek.unas.cz 

 

1.5.1.A.9 Ubytování v soukromí Javorník, Růžena Paulová, Javorník 18, 384 73 Stachy 

tel.: 388 433 826 

www.levne-ubytovani-sumava.cz 

 

1.5.1.A.10 Marie Grabmüllerová, Javorník 80, 384 73 Stachy  

tel.: (po 20 hodině): 388 433 834 
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1.5.1.A.11 Lovecký zámeček Zaluží, Pohorsko 63, 342 01 Sušice 

info@zaluzi.cz 

www.zaluzi.cz; www.ceskehory.cz/zamecekzaluzi 

 

1.5.1.A.12 Penzion Benešova Hora, Benešova Hora 36, Vacov, 384 73 Stachy 

penzion@penzionbenesovahora.cz 

www.penzionbenesovahora.cz/ 

 

1.5.1.A.13 Pension Korálek, Benešova Hora 20, 384 73 Stachy 

koralek@dol.cz 

http://www.dol.cz/cross.html 

 

1.5.1.A.14 Penzion Anastázie, Benešova Hora 101, 384 73 Stachy 

vladimir.vlcek@elektrostavst.cz 

www.penzionanastazie.cz 

 

1.5.1.A.15 Horská chalupa Anastázie II., Benešova Hora 54, 384 73 Stachy 

vladimir.vlcek@elektrostavst.cz 

www.penzionanastazie.cz 

 

1.5.1.A.16 Penzion U Laznů, Benešova Hora 94, 384 73 Stachy 

Penzion-ulaznu@seznam.cz 

www.ulaznu.cz 

 

1.5.1.A.17 Rekreační středisko Benešova Hora, Benešova Hora 44, 384 73 Stachy 

rekreacesumava@centrum.cz 

www.rekreacesumava.wz.cz 

 

1.5.1.A.18 Apartmány ve mlýně (usedlost), Šebestov 110, 384 73 Stachy 

internl@cbox.cz 

apartmany-sumava.stachy.cz 

 

1.5.1.A.19 Penzion Eko Sport, Rohanov 3, 384 73 Stachy 

penzion@ekosport.cz 

http://www.ekosport.cz 
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1.5.1.A.20 Hotel Rohanov, Lhota nad Rohanovem 55, 384 73 Stachy 

tel.: 603 184 330, 388 431 239 

 

1.5.1.A.21 Penzion Kvítko, Rohanov 22, 384 73 Stachy 

penzionkvitko@seznam.cz 

www.penzionkvitko.cz 

 

1.5.1.A.22 Geobouda na Šumavě, Rohanov 19, 384 73 Stachy 

tel.: 725 557 159 

 

1.5.1.A.23 Ádova chatová osada (kemp), Stachy 164, 384 73 Stachy 

Kemp-ubislav@seznam.cz 

www.kemp.ubislav.unas.cz 

 

1.5.1.A.23 Chalupa U Vastlů, Úbislav 66, 384 73 Stachy 

Lenka.vastlova@seznam.cz 

 

1.5.1.A.23 Ubytování na Šumavě Úbislav (rekreační středisko), Úbislav 14, 384 73 Stachy 

tel.: 387 761 800  

www.cevak-ubytovani.cz 

 

 

1.5.1.A.24 Penzion Plus, Vacov 122, 384 86 Vacov 

penzionplus@seznam.cz 

www.penzon-na-sumave.cz 

 

 

1.5.1.A.25 Penzion Vacov, Vlkonice 51, 384 86 Vacov 

penzionvacov@gmail.com  

www.penzion-vacov.cz 

 

 

1.5.1.A.26 Penzion U Prášků, Vracov 4, 384 86 Vacov 

uprasku@vacov.eu  

www.vacov.eu 
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1.5.1.A.27 Chata Vrbice, Vrbice 27, 384 86 Vacov 

chata.vrbice@seznam.cz  

www.chata-vrbice.cz 

 

 

1.5.1.A.28 Apartmán 124, Nezdice na Šumavě 124, 342 01 Sušice 

info@apartman124.cz 

www.apartman124.cz 

 

1.5.1.A.29 Penzion U Potoka, Nezdice na Šumavě 32, 342 01 Sušice 

upotoka@atlas.cz 

www.upotoka.unas.cz 

 

1.5.1.A.30 Chalupa Pazderna, Josef Hlaváč, Nezdice na Šumavě 57, 342 01 Sušice 

hlavac@akmartinska.cz 

www.nezdickachalupa.cz 

 

1.5.1.A.31 Penzion pod Ždánovem, Nezdice na Šumavě 35, 342 01 Sušice 

lerotour2@centrum.cz 

www.penzion-nezdice.cz/podzdanovem/; www.ceskehory.cz/podzdanovem/ 

 

 

1.5.1.A.32 Renesanční tvrz, Nezdice na Šumavě 1, 342 01 Sušice 

skachova@centrum.cz 

www.nezdice.czechian.net/; www.ceskehory.cz/tvrznezdice 

 

 

1.5.1.A.33 Penzion u Šnečků, Vimperská 220, 341 92 Kašperské Hory 

penzionsnecek@volny.cz 

www.usnecku.cz 

 

1.5.1.A.34 Penzion Bizoní dvůr – ekologická farma Řetenice, Libuše Matschinerová, Řetenice 1, 384  

73 Stachy 

bizonidvur@sumavanet.com 

www.sumava.net/bizonidvur 
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1.5.1.A.35 Hotel Rosa, Řetenice 4, 384 73 Stachy 

hotel-rosa@seznam.cz 

www.hotelrosa.webnode.cz 

 

1.5.1.A.36 Lesní hotel Lazny, Lazny 107, 342 01 Strašín u Sušice 

lesnihotel@wellmedia.cz 

www.lesnihotel.cz 

1.5.1.A.37 Rekreační chalupa Dita Maleč 

 Zdena Matyšová, tel.: 381 479 230 

 dita@dita.cz 

 http://www.dita.cz/cs/chalupa-malec 

 

B – nachází se v sousedícím území 

1.5.1.B.1 Penzion Rybářská bašta, Stachy 432, 384 73 Stachy 

info@bastastachy.cz 

www.bastastachy.cz 

 

1.5.1.B.2 Hotel Stachov, Stachy 84, 384 73 Stachy 

info@hotelstachov.cz 

www.hotelstachov.cz 

 

1.5.1.B.3 Penzion Stachy, Stachy 313, 384 73 Stachy 

penzion@penzionstachy.cz 

www.penzionstachy.cz 

 

1.5.1.B.4 Apartmány U Králů, Stachy 76, 384 73 Stachy 

Kral.stavba@tiscali.cz 

www.sumava.net/apartmanykral 

 

1.5.1.B.5 Ubytování Hříbeček (apartmány), Stachy 422, 384 73 Stachy 

kusova@rras.cz 

 

1.5.1.B.6 Penzion Ekostatek Michalov, Michalov 93, 384 73 Stachy 

info@ekostatekmichalov.cz 

www.ekostatek-michalov.cz 
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1.5.1.B.7 Penzion na biofarmě U Dvou Sluncí, Kramlová Růžena, Stachy Jirkalov 57, 384 73 Stachy 

info@penzion-biofarma.cz 

www.penzion-biofarma.cz 

 

1.5.1.B.8 Sport bar U Horejšů 

Zadov 427 

info@uhorejsu.cz 

www.sumava-zadov.cz 

 

1.5.1.B.9 Apartmány Šumava 

Jaroškov 42, 384 73 Stachy 

http://www.apartmany-sumava.net/ 

 

1.5.2. Informa ční služby  

Přehled stávajících webů informujících o oblasti v užším i širším slova smyslu: 

www.javornik.cz  Stránky obce Javorník, obsahují především 
informace o historii Javorníka a možnostech 
turistických aktivit (rozhledna, lyžování, 
turistika), informace o možnostech ubytování, 
fotogalerii a odkaz na stránky obce Vacov. 

www.sumava-lyzovani.cz Stránky poskytují informace o možnostech 
sportovních aktivit v oblasti v zimním období – 
skiareál na Javorníku, skiareál Nezdice, 
běžecké trasy, informace o možnostech 
ubytování. Jsou uvedeny odkazy na stránky 
obecních úřadů obcí v oblasti. 

www.tj.javornik.cz  Stránky Tělovýchovné jednoty Javorník – 
stanovy, výbor, aktivity. 

www.vacov.cz  Stránky obce Vacov – obsahují povinně 
zveřejňované informace, informace o obci a dění 
v ní, informace o okolí obce a turistických 
atraktivitách. 

www.sumavanet.cz  

 

Informační portál o Šumavě a Pošumaví 
s odkazy na stránky měst a obcí, kontakty na 
poskytovatele ubytování, informace o 
turistických zajímavostech, mapy, přehled akcí 
atd. 

http://www.mystik.euweb.cz Stránky obsahující kulturní přehled akcí na 
Šumavě. 

http://www.krajempodsumavou.cz/toulani Turistický portál MAS Chance in Nature, 
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/pesky/tipy-na-
vylety/#Krajem_pod_Javorn_kem 

obsahuje tipy na výlety pěšky, na kole, na koni i 
autem, plánovač tras, kulturní přehled atd. 

http://sumavskecyklotrasy.e
uweb.cz/ 

Cyklistický průvodce Šumavou – tipy na výlety, 
návrhy tras s podrobným popisem. 

www.kudyznudy.cz  Turistický server pro celou ČR s informacemi o 
akcích, tipy na výlety, možnost vyhledávání 
podle regionů a dalších parametrů. 

www.nadacni-fond-kk.cz Webové stránky Nadačního fondu Karla 
Klostermanna – zakládací smlouva a statut, 
správní a dozorčí rada, výroční zpráva, 
fotogalerie. 

http://isumava.cz  Oficiální rozcestník turistického ruchu regionu 
Šumava obsahuje pozvánky na akce, informace 
o aktuálním dění v regionu, sportovních akcích, 
službách, kulturním dění, zajímavostech a 
možnostech trávení volného času. 
Provozovatelem je Regionální rozvojová 
agentura Šumava, o.p.s. 

www.podhuri-sumavy.cz Portál věnovaný kraji mezi Sedlem, Ždánovem, 
Javorníkem, Žichovicemi. Věnuje se 
historiografii i aktuálním informacím z obcí v této 
oblasti.  

 

Webové stránky obcí v oblasti:  

 Vacov: www.vacov.cz  

 Kašperské Hory: http://www.sumava.net/khory/  

 Stachy: http://www.stachy.net/  

 Nicov: http://www.nicov.cz/  

 Strašín: http://www.strasin.cz/  

  Nezdice na Šumavě: http://www.nezdicenasumave.cz/ 

 Vrbice: http://vrbice.ic.cz/  

 Zdíkov: http://www.zdikov.cz/obec/  

 

 

Turistická informační centra 

A – nachází se na území oblasti 

B – nachází se v sousedícím území 

1.5.2.B1 Turistické informační centrum Stachy 

Web: http://www.sumava.net/icstachy/ 

Provozovatel/majitel: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 

Kontakt: icentrum@isumava.cz, tel: 380 120 270 
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Adresa: Stachy 422, 384 73 Stachy 

Souřadnice GPS: 49°6'6.156"N, 13°40'9.401"E 

1.5.2.B.2 Infocentrum Strašín 

Web: www.pratelesumavy.net 

Provozovatel/majitel: Občanské sdružení Přátelé Šumavy, obec Strašín 

Kontakt: helisci@tiscali.cz 

Adresa: Strašín 68, 342 01 Sušice 

Souřadnice GPS: 49°10'26.817"N, 13°38'3.257"E 

1.5.2.B.3 Středisko environmentální výchovy a IS Kašperské Hory 

Web: http://www.npsumava.cz/cz/1103/sekce/is-kasperske-hory/ 

Provozovatel/majitel: Správa NP Šumava 

Kontakt: iskhory@npsumava.cz  

Adresa: Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'43.361"N, 13°33'2.437"E 

1.5.2.B.4 Centrum volného času Šumava 2000 

Web: www.sumava-volnycas.cz  

Provozovatel/majitel: Centrum volného času Šumava 2000, o.s. 

Kontakt: cvc.sumava@seznam.cz   

Adresa: Náměstí 7, Kašperské Hory 

Souřadnice GPS: 49°8'39.365"N, 13°33'21.334"E 

1.5.2.B.5 Středisko environmentální výchovy Vimperk 

Web: http://www.npsumava.cz/cz/1166/sekce/ 

Provozovatel/majitel: Správa NP Šumava 

Kontakt: sevvimperk@npsumava.cz 

Adresa: 1. máje 260, 385 01 Vimperk 

Souřadnice GPS: 49°3'20.121"N, 13°46'47.445"E 

 

1.6. Analýza poptávky cestovního ruchu 

1.6.1. Statistiky návšt ěvnosti a pobytu návšt ěvníků v destinaci 

Relevantní statistická data týkající se cestovního ruchu v oblasti nejsou k dispozici. Pro budoucí 
potřeby strategického plánování a řízení cestovního ruchu v oblasti by bylo vhodné tato data zajistit 
(např. domluva s obcemi na poskytování dat apod.).  

Obecně se však dá říci, že v posledních letech registrují podnikatelské subjekty v cestovním ruchu 
celkový pokles návštěvnosti, a to jak v letním, tak zimním období (důvody jsou zejména větší kapacity 
a konkurence jiných oblastí, ale jistě také aktuální ekonomická krize a s ní související pokles 
návštěvníků). Je zaznamenán trend častějších změn majitelů rekreačních objektů, hotely a obdobná 
ubytovací zařízení byly či jsou častěji na prodej. Také vytíženost ubytovacích kapacit se snižuje.  
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Tato klesající tendence však není v rámci České republiky ničím ojedinělým, naopak přesně odpovídá 
současným trendům v cestovním ruchu celorepublikově. Jako příklad lze použít statistická data 
Jihočeského kraje - jak dokládá následující graf, od roku 2007 zaznamenali poskytovatelé ubytování 
v Jihočeském kraji výrazný pokles počtu přenocování. 

 

Graf č. 1 – Počet přenocování návštěvníků v Jihočeském kraji v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ 

Co se týká návštěvníků ze zahraničí, v posledních letech se po mírném poklesu opět jejich počty 
v České republice zvyšují, jak dokládá graf č. 2. Ze zahraničních turistů v ČR stále přední místo 
v počtu hostů zaujímají návštěvníci z Německa (4 578 249 přenocování v roce 2011), za nimi 
následují návštěvníci z Ruska (2 864 815 přenocování v roce 2011), jejichž počet má v posledních 
letech silnou růstovou tendenci. 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Počet přenocování zahraničních turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR 
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Zdroj: ČSÚ 

 

1.6.2. Spokojenost se službami a infrastrukturou  

Spokojenost návštěvníků se službami poskytovanými v oblasti není jednotlivými subjekty evidována a 
není tedy možné poskytnout souhrnné a věrohodné informace. Možnost vyjádřit (ne)spokojenost či 
hodnocení umožňují návštěvníkům dnes kromě tradičních dotazníků také sociální sítě – například 
volba možnosti „líbí se“ na facebookovém profilu subjektu či akce.  

1.6.3. Specifika letní a zimní sezóny  

Nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu v oblasti stejně jako termíny konání nejrůznějších 
kulturních, sportovních a dalších akcí je koncentrována především do zimního a letního období. Jen 
výjimečně pokrývá i mimosezónní období (jaro, podzim). 

 

1.7. Řízení rozvoje cestovního ruchu  

V současné době neexistuje celková systémová propagace oblasti Javorník na Šumavě a okolí 
z pohledu cestovního ruchu. Systematické a koncepční řízení rozvoje cestovního ruchu v oblasti 
neprobíhá. Dílčí aktivity vykonávají jednotlivě některé obce, místní akční skupiny či zástupci 
občanského sektoru, avšak jednotná strategie v rámci oblasti a také propagace oblasti jako takové 
zcela chybí. Neexistuje věrohodná statistika či evidence o hlavních ukazatelích cestovního ruchu, jako 
jsou výše tržeb, počty návštěvníků, délka jejich pobytu atp. 

Nadační fond Karla Klostermanna chápe řízení rozvoje cestovního ruchu v oblasti jako jednu ze 
stěžejních podmínek pro další celkový rozvoj oblasti a chce se na ní aktivně podílet. Pro další kroky 
vytváření strategie rozvoje cestovního ruchu i následující realizaci navrhovaných aktivit a opatření je 
nezbytně nutná součinnosti s dalšími organizacemi, jako je RRA Šumava, Jihočeská centrála 
cestovního ruchu a další subjekty působící v cestovním ruchu v okolních oblastech.  
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2. SWOT analýza 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- atraktivní příroda a možnost využití krajiny 
pro aktivní trávení volného času 

- příroda nepoškozená kůrovcovými 
kalamitami  

- podmínky pro zimní i letní sezónu – aktivní 
vyžití (dvousezónní oblast) 

- dostatečná kapacita a koncentrace služeb  

- zachovalé folklórní tradice a zvyky 

- historicky tradiční oblast cestovního ruchu 

- blízkost centrální Šumavy  

- zachovalé architektonické památky – lidová 
architektura, církevní památky 

 

- nedostatečná kvalita služeb v cestovním 
ruchu 

- dopravní dostupnost oblasti   

- nedostatečná prezentace oblasti  

- nedostatečné řízení aktivit v oblasti 
cestovního ruchu, malá spolupráce 
jednotlivých subjektů, obcí atd. 

- nedostatek alternativních aktivit pro případ 
nepříznivého počasí (krytý bazén, galerie, 
kino) 

- oblast bez výjimečné turistické atraktivity  

- chybí umělé zasněžování  

- chybí systém okružních běžeckých tras a 
cyklotras 

- chybějící odstavné parkoviště na Javorníku 
pro zimní lyžování 

- vůle podnikatelů a obcí podílet se na rozvoji 
cestovního ruchu 

- nedostatečné finanční zdroje 

Příležitosti Ohrožení 

- fungující organizace cestovního ruchu pro 
turistický region Šumava 

- trendy v cestovním ruchu – zájem o trávení 
aktivní dovolené, rostoucí zájem o domácí 
cestovní ruch 

- možnost využití e-komunikace – weby, 
sociální sítě, informační servery typu 
kudyznudy.cz 

- možnost využití finanční podpory ze 
strukturálních fondů EU a národních 
dotačních zdrojů 

- rostoucí zájem o obnovení tradic a zvyků, 
tradičních řemesel, ekologického 
hospodaření 

- malá konkurenceschopnost vzhledem 
k ostatním areálům s dobrým jménem a 
tradicí (Kvilda, Zadov), nově vznikajícím 
moderním menším areálům (Kašperské 
Hory, Monínec), a vzhledem k oblasti 
s výjimečným postavením – Lipnu 

- demografický pokles v menších sídlech 
z důvodu nevyhovující kvality života (nízká 
občanská vybavenost, infrastruktura, služby, 
zaměstnanost…) 

- nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 
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Jako nejvýraznější slabá stránka rozvoje cestovního ruchu se v době zpracování koncepce jeví fakt, 
že se prozatím nepodařilo v dostatečné míře angažovat podnikatelskou komunitu v oblasti a na 
zpracování koncepce se podílela jen úzká skupina podnikatelů. Mezi slabé stránky, jak je nastiňuje 
Koncepce, patří i to, že NFKK nemá režimové zdroje příjmů. Proto důležitým předpokladem pro 
realizaci Koncepce je součinnost s obcemi a to zejména v oblasti financování a v oblasti předpokladů 
pro rozvoj cestovního ruchu v územních plánech. Tato součinnost v současné době nedosahuje 
potřebného rozsahu. Samostatným problémem je umístění ústavu sociální péče pro mentálně 
postižené jedince na Javorníku. Řada návštěvníků může mít výhrady k chování jeho klientů na 
veřejnosti. 

Mezi nejvýznamnější silné stránky rozvoje cestovního ruchu v oblasti je možné zařadit především 
atraktivní neporušenou přírodu, zachovalé památky a tradice. To je do budoucnosti nutno vidět také 
jako hlavní příležitost pro další rozvoj, vzhledem k sílícímu zájmu návštěvníků o rurální turistiku a 
možnosti využití finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU a dalších dotačních titulů. 
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IV  Návrhová část 
 

3. Strategie rozvoje  

 

Návrhová část představuje stanovení základních směrů dalšího rozvoje, stanovení hlavních problémů 
a návrh jejich řešení (prioritní osy – opatření – aktivity). 

3.1. Cíle rozvoje cestovního ruchu v oblasti  

Na základě analýzy současného stavu rozvoje cestovního ruchu v oblasti byly stanoveny následující 
cíle pro další rozvoj: 

• Zvýšení atraktivity oblasti 

• Zvýšení návštěvnosti v oblasti a zabránění dalšímu poklesu návštěvnosti  

• Zvýšení příjmů generovaných cestovním ruchem v oblasti 

• Podpora podnikatelů v cestovním ruchu v oblasti 

• Vytvoření nových pracovních míst v oblasti  

• Podpora zájmu investorů o nové investice v oblasti 

• Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu, podpora zvyšování kvality životního prostředí 

• Zkvalitnění a sjednocení informací poskytovaných o oblasti, zvýšení celkového povědomí o 
oblasti 

 

3.2. Hlavní cílové skupiny  

Z hlediska cestovního ruchu v oblasti byly definovány tři hlavní cílové skupiny, na něž je třeba se při 
plánování strategie rozvoje cestovního ruchu zaměřit. Těmito cílovými skupinami jsou: 

1. turisté/návštěvníci – tuzemští i zahraniční návštěvníci oblasti, kteří přijíždějí do oblasti strávit zde 
svůj volný čas (jednodenní, vícedenní pobyty, výlety, sportovní aktivity atd.). 

2. místní občané – občané žijící trvale v oblasti, kteří využívají infrastrukturu cestovního ruchu i ve 
svém volném čase pro své zájmové aktivity (výlety, sport, gastronomie apod.). 

3. chalupáři a chataři v oblasti – návštěvníci oblasti, kteří zde vlastní rekreační objekty – nevyužívají 
tedy služeb poskytovatelů ubytování v oblasti. Pro své aktivity a trávení volného času však využijí 
ostatní vybavenost cestovního ruchu v oblasti (sportovní areály, stravovací služby, turistické a 
cyklostezky, další atraktivity). 

4. rodáci/příbuzní a hosté trvale žijících obyvatel či chalupářů – návštěvníci, kteří mají k oblasti či 
lidem zde žijícím vztah (příbuzní, přátelé) 
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3.3. Priority rozvoje 

Pro naplnění výše zmíněných cílů byly dle obvyklého vzoru pro tvorbu strategických dokumentů 
stanoveny priority, opatření a aktivity. Jejich uplatnění povede k úspěšné realizaci cílů, které si tato 
koncepce rozvoje cestovního ruchu klade. 

• Priority  = stanovují základní směry rozvoje, které pak naplňujeme opatřeními a aktivitami. 

o Opatření = podrobněji rozpracovávají témata určité prioritní oblasti, říkají, co 
konkrétně budeme řešit.  

� Aktivity  = popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), včetně toho, jak, kdo, kdy 
a za co je bude dělat. 

 

Dále jsou uvedeny a rozpracovány tyto priority: 

Priorita č. 1 – Zlepšení podmínek pro zimní sporty 

Priorita č. 2 – Zlepšení nabídky pro p ěší, cyklo- a hipoturistiku   

Priorita č. 3 – Oblast jako východisko pro výlety do okolí   

Priorita č. 4 – Folklorní tradice, tradi ční život na Šumav ě 

Priorita č. 5 – Kvalitní prezentace a marketing  

Priorita č. 6 – Vzdělávání podnikatel ů a zaměstnanc ů v cestovním ruchu 
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Priorita č. 1 – Zlepšení podmínek pro zimní sporty 

 

 

Opatření 1.1 – Umělé zasněžování Javorník 

 Aktivita 1.1.1 – Idea a studie umělého zasněžování  

 Aktivita 1.1.2 – Realizace umělého zasněžování  

Opatření 1.2 – Běžecké lyžování  

Aktivita 1.2.1 – Zmapování stávajících běžkařských tras 

Aktivita 1.2.2 – Návrh na systém běžkařských tras a „malého“ běžeckého stadionu 
Javorník 

Aktivita 1.2.3 – Realizace projektu běžeckých tras včetně napojení na běžecké trasy 
centrální Šumavy 

Aktivita 1.2.4 – Údržba běžeckých tras  

Priorita č. 1 

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO 
ZIMNÍ SPORTY 

Opatření 1.1 

Umělé zasněžování 
Javorník 

Opatření 1.2 

Běžecké lyžování 

Opatření 1.3 

Netradiční zimní 
sporty 

Opatření 1.4 

Parkovací plochy 

Aktivita 1.1.1 

Idea a studie umělého 
zasněžování 

Aktivita 1.1.2 

Realizace umělého 
zasněžování 

Aktivita 1.2.1 

Zmapování 
stávajících běžeckých 

tras 

Aktivita 1.2.2 

Návrh na systém 
běžeckých tras a 

malého běžeckého 
stadionu Javorník 

Aktivita 1.2.3 

Realizace projektu 
běžeckých tras 

včetně napojení na 
běžecké trasy 

centrální Šumavy 

Aktivita 1.2.4 

Údržba běžeckých 
tras 

Aktivita 1.3.1 

Zmapování 
netradičních zimních 

sportů, vytipování 
netradičních zimních 
sportů k podpoře (dle 

podmínek a 
náročnosti) 

Aktivita 1.3.3 

Půjčovna vybavení 
pro zimní sporty 

Aktivita 1.3.2 

Realizace přehlídky 
netradičních zimních 

sportů v rámci 
sportovních her 

Aktivita 1.4.1 

Zjištění současného 
stavu a kapacit 

parkovacích ploch 
v oblasti, návrh lokalit 

k doplnění 
parkovacích ploch 

Aktivita 1.4.2 

Realizace vybudování 
nových parkovacích 

ploch (mimo Javorník) 

Aktivita 1.4.3 

Zajištění parkování na 
Javorníku pro zimní 

lyžování 
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Opatření 1.3 – Netradiční zimní sporty  

Aktivita 1.3.1 – Zmapování netradičních zimních sportů, vytipování netradičních 
zimních sportů k podpoře (dle podmínek a náročnosti) 

Aktivita 1.3.2 – Realizace přehlídky netradičních zimních sportů v rámci sportovních 
her 

Aktivita 1.3.3 – Půjčovna vybavení pro zimní sporty  

Opatření 1.4 – Parkovací plochy 

Aktivita 1.4.1 – Zjištění současného stavu a kapacit parkovacích ploch v oblasti, návrh 
lokalit, kde by bylo vhodné a možné parkovací plochy doplnit  

Aktivita 1.4.2 – Realizace vybudování nových parkovacích ploch (mimo Javorník) 

Aktivita 1.4.3 – Zajištění parkování na Javorníku pro zimní lyžování 
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Priorita č. 2 – Zlepšení nabídky pro p ěší, cyklo- a hipoturistiku   

 

 

Opatření 2.1 – Geocaching  

 Aktivita 2.1.1 – Rozšíření nabídky pro geokešery v oblasti 

Opatření 2.2 – Rozvoj tematické pěší turistiky  

 Aktivita 2.2.1 – Vytvořit systém cca 5 tematických naučných tras  

(Za Kelty, Za přírodou, Za zlatem, Za kohoutími kříži…) 

Opatření 2.3 – Zlepšení nabídky pro terénní cyklistiku  

Aktivita 2.3.1 – Vytvoření systému značených tras pro horská kola různého stupně 
obtížnosti   

Opatření 2.4 – Hipoturistika   

Aktivita 2.4.1 – Cílená prezentace možností hipoturistiky v oblasti  

Aktivita 2.4.2 – Uskutečnění 2 – 3 „hipoakcí“ ročně 

 Opatření 2.5 – Značení 

Aktivita 2.5.1 – Značení cest, turistických cílů a zajímavostí v oblasti – zmapování, 
návrh a realizace jednotného a propojeného systému značení v oblasti 

Opatření 2.6 – Myslivost, rybaření, lovecká turistika 

Aktivita 2.6.1 – Zjištění možností vytvoření podmínek pro rybaření a loveckou turistiku 
(pořádání lovů, honů, výlovy rybníků atp.) 

Priorita č. 2 

ZLEPŠENÍ NABÍDKY PRO PĚŠÍ, 
CYKLO- A HIPOTURISTIKU 

Opatření 2.1 

Geocaching 

Opatření 2.2 

Rozvoj 
tematické pěší 

turistiky 

Opatření 2.3 

Zlepšení 
nabídky pro 

terénní 
cyklistiku 

Opatření 2.5 

Značení 

Opatření 2.4 

Hipoturistika 

Aktivita 2.1.1 

Rozšíření 
nabídky pro 
geokešery v 

oblasti 

Aktivita 2.2.1 

Vytvořit systém 
cca 5 

tematických 
naučných tras 

Aktivita 2.3.1 

Vytvoření 
systému 

značených tras 
pro horská kola 
různého stupně 

obtížnosti 

Aktivita 2.4.1 

Cílená 
prezentace 
možností 

hipoturistiky 
v oblasti 

Aktivita 2.4.2 

Uskutečnění 2 – 
3 „hipoakcí“ 

ročně 

Opatření 2.6 

Myslivost, 
rybaření, 

lovecká turistika 

Aktivita 2.5.1 

Značení cest, 
turistických cílů a 

zajímavostí 
v oblasti – 

zmapování, návrh 
a realizace 

jednotného a 
propojeného 

systému značení v 
oblasti 

Aktivita 2.6.1 

Zjištění možností 
vytvoření 

podmínek pro 
rybaření a 

loveckou turistiku 
(pořádání lovů, 
honů, výlovy 
rybníků atp.) 
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Priorita č. 3 – Oblast jako východisko pro výlety do okolí   

 

 

Opatření 3.1 – Ubytování a stravování zejména pro vícedenní pobyty  

Aktivita 3.1.1 – Zajištění nabídky ubytování a stravování v odpovídající kvalitě 
(kvalita/cena), nabídka stravování s využitím místních specialit, jídel a nápojů 

Opatření 3.2 – Autoturistika 

 Aktivita 3.2.1 – Vytvoření nabídky jednodenních výletů do okolí  

 Aktivita 3.2.2 – Zajištění možnosti setkání značek autoklubů 1 – 2x ročně  

Opatření 3.3 – Výlety do okolí s využitím veřejné autobusové dopravy  

 Aktivita 3.3.1 – Vytvoření nabídky jednodenních výletů s využitím autobusové dopravy  

Opatření 3.4 – Hezké a upravené prostředí sídel  

Aktivita 3.4.1 – Spolupráce s obcemi při zajištění úklidu a oprav veřejných budov, 
prostor a oddechového prostoru 

Aktivita 3.4.2 – Osvěta a propagace v oblasti odbourávání „ekologického 
znečišťování“ prostředí  

Aktivita 3.4.3 – Realizace soutěže a dalších motivačních akcí pro udržení hezkého a 
upraveného prostředí sídel 

Priorita č. 3 

OBLAST JAKO VÝCHODISKO PRO VÝLETY DO OKOLÍ 

Opatření 3.1 

Ubytování a 
stravování zejména 

pro vícedenní 
pobyty 

Opatření 3.2 

Autoturistika 

Opatření 3.4 

Hezké a upravené 
prostředí sídel 

Opatření 3.3 

Výlety do okolí 
s využitím veřejné 

autobusové 
dopravy 

Aktivita 3.1.1 

Zajištění nabídky 
ubytování a 
stravování 

v odpovídající kvalitě 
(kvalita/cena), 

nabídka stravování 
s využitím místních 

specialit 

Aktivita 3.2.1 

Vytvoření nabídky 
jednodenních 
výletů do okolí 

Aktivita 3.2.2 

Zajištění možnosti 
setkání značek 

autoklubů 1 – 2x 
ročně 

Aktivita 3.3.1 

Vytvoření nabídky 
jednodenních 

výletů s využitím 
autobusové 

dopravy 

Aktivita 3.4.1 

Spolupráce s obcemi při 
zajištění úklidu a oprav 

veřejných budov, 
prostor a oddechového 

prostoru 

Aktivita 3.4.2 

Osvěta a propagace odbourávání 
„ekologického znečišťování“ 

prostředí 

Aktivita 3.4.3 

Realizace soutěže a dalších 
motivačních akcí pro udržení 

hezkého a upraveného prostředí 
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Priorita č. 4 – Folklorní tradice, tradi ční život na Šumav ě 

 

Priorita č. 4 

FOLKLORNÍ TRADICE, TRADIČNÍ ŽIVOT NA ŠUMAVĚ 

Opatření 4.1 

Udržení a 
zdokonalování 

původních tradic 

Opatření 4.2 

Obnova a realizace 
zapomenutých 
tradic a aktivit 

Opatření 4.3 

Realizace tradičních 
sportovních a 

kulturních akcí v 
oblasti 

Opatření 4.5 

ZOO koutek 
s domácími 

zvířaty 

Opatření 4.4 

Lidová architektura, 
život v tradičních 

domech 

Aktivita 4.1.1 

Zmapování stavu 
původních akcí 
v oblasti (poutě, 

posvícení, 
masopust, pálení 
čarodějnic, 

Lucie, 
Velikonoce, 

tradiční 
tancovačky, 
„Konopická“) 

Aktivita 4.1.2 

Realizace 
obnovy 

původních tradic 

Aktivita 4.2.1 

Obnova a 
realizace 

zapomenutých 
tradic v oblasti 

(draní peří, 
výroba 

dřeváků, 
výroba košíků, 
pečení chleba 

Aktivita 4.3.1 

Pouťový turnaj 
v nohejbalu 

v Nezdicích na 
Šumavě 

Aktivita 4.3.2 

Pouťový turnaj v malé 
kopané, v nohejbalu 

na Pohorsku 

Aktivita 4.3.3 

Pouťový turnaj 
v nohejbalu na 

Ostružně 

Aktivita 4.3.4 

Staročeské posvícení 
Javorník 

Aktivita 4.3.5 

Pouť Javorník 

Aktivita 4.3.6 

Zimní hry Javorník 

Aktivita 4.3.7 

Silvestrovský a novoroční pochod na Javorník 

Aktivita 4.3.8 

Setkání rodáků Javorník 

Aktivita 4.3.9 

Venkovní výstava fotografií Javorník 

Aktivita 4.4.1 

Zmapování 
stavu 

původních a 
rekonstruovan
ých budov a 

staveb 
(průvodce) 

Aktivita 4.4.2 

Zjištění a projednání 
možností pronájmu 

s majiteli 

Aktivita 4.4.3 

Vytipování možností 
provozování 
nemovitostí 

s místními tradicemi 

Aktivita 4.5.1 

Zjištění 
možností a 
následný 

provoz ZOO 
koutku 

s domácími 
zvířaty 

Aktivita 4.5.2 

Dětský koutek 
se zajištěním 
péče o děti 

Opatření 4.6 

Sakrální 
památky 

Aktivita 
4.6.1 

Podpora 
rekonstrukc
e kaple sv. 

Antonína na 
Javorníku 

Aktivita 4.6.2 

Rekonstrukce 
kostela ve 

Vacově 

Aktivita 4.6.3 

Rekonstrukce 
kapliček na 
Vacovsku 

Aktivita 4.6.4 

Rekonstrukce kapliček, 
božích muk, křížků na 

Strašínsku 
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Opatření 4.1 – Udržení a zdokonalování původních tradic 

Aktivita 4.1.1 – Zmapování stavu původních akcí v oblasti (poutě, posvícení, 
masopust, pálení čarodějnic, Lucie, Velikonoce, Mikuláš a čerti, tradiční tancovačky, 
„Konopická“ apod.) 

Aktivita 4.1.2 – Realizace obnovy původních tradic (viz výše) 

Opatření 4.2 – Obnova a realizace zapomenutých tradic a aktivit 

Aktivita 4.2.1 – Obnova a realizace zapomenutých tradic v oblasti (draní peří, výroba 
dřeváků, výroba košíků, pečení chleba, domácí výroba másla apod.) 

 Opatření 4.3 – Realizace tradičních sportovních a kulturních akcí v oblasti 

Aktivita 4.3.1 – Pouťový turnaj v nohejbalu v Nezdicích na Šumavě 

Aktivita 4.3.2 – Pouťový turnaj v malé kopané, v nohejbalu na Pohorsku 

Aktivita 4.3.3 – Pouťový turnaj v nohejbalu na Ostružně 

Aktivita 4.3.4 – Staročeské posvícení Javorník 

Aktivita 4.3.5 – Pouť Javorník  

Aktivita 4.3.6 – Zimní hry Javorník  

Aktivita 4.3.7 – Silvestrovský a novoroční pochod na Javorník 

Aktivita 4.3.8 – Setkání rodáků Javorník 

Aktivita 4.3.9 – Venkovní výstava fotografií Javorník 

Opatření 4.4 – Lidová architektura, život v tradičních domech 

Aktivita 4.4.1 – Zmapování stavu původních a rekonstruovaných budov a staveb (ve 
formě průvodce) 

Aktivita 4.4.2 – Zjištění a projednání možností s majiteli o pronájmu  

Aktivita 4.4.3 – Vytipování možností provozování nemovitostí s místními tradicemi  

Opatření 4.5 – ZOO koutek s domácími zvířaty 

 Aktivita 4.5.1 – Zjištění možností a následně provoz ZOO koutku s domácími zvířaty 

 Aktivita 4.5.2 – Dětský koutek se zajištěním péče o děti  

Opatření 4.6 – Sakrální památky 

 Aktivita 4.6.1 - Podpora rekonstrukce kaple sv. Antonína na Javorníku 

 Aktivita 4.6.2 – Rekonstrukce kostela ve Vacově 

 Aktivita 4.6.3 – Rekonstrukce kapliček na Vacovsku 

 Aktivita 4.6.4 – Rekonstrukce kapliček, božích muk, křížků na Strašínsku 
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Priorita č. 5 – Kvalitní prezentace a marketing  

 

 

Opatření 5.1 – Marketingový mix pro prezentaci oblasti 

Aktivita 5.1.1 – Stanovení střednědobé marketingové strategie/filozofie  

Aktivita 5.1.2 – Stanovení marketingové strategie s rozlišením na letní a zimní sezónu 

Aktivita 5.1.3 – Vytvoření koncepčního webového portálu orientovaného na prezentaci 
aktivit a služeb v oblasti 

Aktivita 5.1.4 – Vytvoření kalendáře „celosvětových“ dnů relevantních k oblasti  

Aktivita 5.1.5 – Zimní marketingové aktivity 2011/2012 

Opatření 5.2 – Informační centrum na Javorníku 

Aktivita 5.2.1 – Zjištění možností pro zřízení a provoz informačního centra na 
Javorníku 

 Opatření 5.3 – Výjimečnost oblasti v měřítku ČR (jedinečnost oblasti) 

Aktivita 5.3.1 – Vytipování vhodného tématu/symbolu/akce pro zajištění výjimečnosti 
oblasti v měřítku ČR 

Priorita č. 5 

KVALITNÍ PREZETNACE A MARKETING 

Opatření 5.1 

Marketingový mix pro prezentaci 
oblasti 

Opatření 5.2 

Informační centrum na Javorníku 

 

Opatření 5.3 

Výjimečnost oblasti v měřítku ČR 
(jedinečnost oblasti) 

Aktivita 5.1.1 

Stanovení střednědobé 
marketingové strategie/filozofie 

Aktivita 5.1.2 

Stanovení marketingové strategie 
s rozlišením na letní a zimní sezónu 

Aktivita 5.1.3 

Vytvoření koncepčního webového 
portálu orientovaného na 

prezentaci aktivit a služeb v oblasti 

Aktivita 5.1.4 

Vytvoření kalendáře 
„celosvětových“ dnů relevantních 

k oblasti 

Aktivita 5.1.5 

Zimní marketingové aktivity 
2011/2012 

Aktivita 5.2.1 

Zjištění možností pro zřízení a 
provoz informačního centra na 

Javorníku 

Aktivita 5.3.1 

Vytipování vhodného 
tématu/symbolu/akce pro zajištění 
výjimečnosti oblasti v měřítku ČR 
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Priorita č. 6 – Vzdělávání podnikatel ů a zaměstnanc ů v cestovním ruchu 

 

 

Opatření 6.1 – Vytvoření systému nabídky pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu  

Aktivita 6.1.1 – Realizace programu vzdělávání podnikatelů v cestovním ruchu ve 
spolupráci s RRA Šumava  

 

3.4. Propagace oblasti  

Propagace oblasti není v současné situaci jednotná a systémově koordinovaná. Pro naplnění cílů, 
které si tato Koncepce rozvoje cestovního ruchu klade, je třeba vytvořit kvalitní marketingovou 
strategii. K tomuto účelu byly definovány a popsány následující nástroje: marketingový a komunikační 
mix, byl také stanoven plánovaný rozpočet propagace. 

Marketingový mix konkretizuje všechny kroky, které povedou k prodeji produktu.  

• Popis produktu/služby: jako produkt lze v tomto případě označit souhrnně celou oblast 
Javorník na Šumavě a okolí. 

• Cena (případné služby, platební podmínky)  

• Propagace: je popsána níže v komunikačním mixu. Pro oblast Javorník na Šumavě se jako 
nejvýhodnější formy propagace jeví reklama formou propagace na webových stránkách a 
v informačních střediscích, výroba informačních a propagačních letáků a brožur. 

• Distribuční politika (kde a jak se bude prodávat): pro oblast Javorník na Šumavě a okolí byly 
stanoveny následující distribuční kanály: 

o Infocentrum při CK Ciao ve Strakonicích zajistí prostřednictvím svých zaměstnanců 
distribuci prezentačních tiskových materiálů na veletrhy Regiontour, Holiday World, 
Kompas  

o Č. Budějovice a ITEP Plzeň 

o Webové stránky – vznik nových kvalitních webových stránek oblasti, dále propagace 
na dalších webech (stránky obcí, turistické portály typu www.kudyznudy.cz, 
www.sumavanet.cz apod.) 

o Sociální sítě – propagace formou profilu oblasti na stránkách www.facebook.com 

 

Priorita č. 6 

VZDĚLÁVÁNÍ PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ V CR 

Opatření 6.1 

Vytvoření systému nabídky pro vzdělávání v oblasti CR 

Aktivita 6.1.1 

Realizace programu vzdělávání podnikatelů v CR 
ve spolupráci s RRA Šumava 
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Komunikační mix jako podsystém marketingového mixu popisuje prostředky komunikace se 
stávajícími nebo potenciálními zákazníky a ostatní veřejností (reklama, podpora prodeje, public 
relations, osobní prodej, přímý marketing). 

Propagace oblasti Javorník na Šumavě a okolí bude probíhat především prostřednictvím webových 
stránek (dle statistik je internet hlavním zdrojem pro plánování dovolené až pro 85 % lidí). Pro oblast 
jako takovou budou vytvořeny nové samostatné webové stránky, které budou věnovány turistickým 
atraktivitám v oblasti, možnostem sportovních a kulturních aktivit, budou obsahovat kalendář akcí, tipy 
na výlety atd. Dále budou k propagaci využity i další webové stránky, jako jsou turistické portály typu 
www.sumavanet.cz, www.kudyznudy.cz, www.ceskevylety.cz, www.vyletnik.cz, www.tipynavylety.cz, 
www.turistik.cz a podobně. Dalším internetovým distribučním kanálem jsou sociální sítě, které mohou 
být vhodnou formou oslovení zejména mladších osob do cca 35 let. V České republice má největší 
počet registrovaných uživatelů síť Facebook (www.facebook.com). Tiskové propagační a informační 
materiály (brožury, letáky) budou průběžně vytvářeny dle možností a potřeb. K jejich distribuci budou 
využita zejména informační centra v oblasti a sousedícím území oblasti, tiskové propagační materiály 
budou také distribuovány na veletrzích Regiontour, Holiday World, Kompas. 

Rozpočet propagace – na marketingové aktivity cestovního ruchu oblasti je kalkulováno s výdaji 200 – 
300 tis. Kč ročně – viz dále kapitola 5. 

 

3.5. Způsob monitoringu a vyhodnocování pln ění marketingové strategie 

- počet návštěvníků webových stránek 

- počet uživatelů sítě Facebook, kteří uvedou možnost „líbí se“ na profilu oblasti 

- zvýšení počtu návštěvníků v oblasti (nutnost začít spolupracovat s poskytovateli ubytování, aby 
byla zajištěna věrohodná statistika) 

- počet odebraných propagačních materiálů (brožury, letáky) 

 

3.6. Strategie zna čky oblasti 

Pro oblast Javorník na Šumavě a okolí jako značku je třeba vytvořit vlastní strategii. Přínos značky je 
pro zákazníka dobrým důvodem ke koupi.  

Oblast Javorník na Šumavě a okolí jako značku je třeba pro potřeby propagace definovat – vizuálně 
grafickým logem, případně připojeným sloganem či mottem, které by vyjadřovalo jedinečnost oblasti a 
umožňovalo propojit si oblast s asociacemi a určitými hodnotami. Logo a slogan je pak třeba důsledně 
a jednotně používat pro všechny propagační aktivity oblasti. To zároveň vytvoří podmínky pro 
snadnější zapamatovatelnost a vybavitelnost nové značky. 
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4. Akční plán – Aktivity pro realizaci strategie rozvoje 

 

Akční plán (AP) tvoří přílohu Koncepce rozvoje cestovního ruchu a popisuje ve formě tabulek: 

- konkrétní akce/aktivity včetně jejich zaměření a místa realizace 
- období realizace akce/aktivity 
- charakteristika akce/aktivity 
- cíl akce/aktivity a jeho vazbu na naplňování cíle strategie turistické oblasti 
- cílové skupiny (popis cílových skupin, na něž se akce/aktivita zaměřuje) 
- garant akce 
- náklady na akci 

 

5. Zdroje financování 

Pro potřeby této Koncepce bylo stanoveno toto schéma financování rozvoje cestovního ruchu 
v oblasti: financování podnikateli, obcemi a prostřednictvím Fondu cestovního ruchu NFKK. 

I. Podnikatelé – investice podnikatelů v cestovním ruchu do vlastních záměrů (např. 
rekonstrukce hotelů či penzionů, výstavba vleků, zřízení dětského koutku v restauraci, 
pořádání soukromých akcí atp.). 

II. Obce – investice obcí do památek a jiného majetku v jejich správě (např. opravy kapliček, 
parkovišť, vznik obecního informačního centra atp.), případně příspěvky obcí na aktivity 
jiných subjektů (podpora akcí spolků a sdružení, příspěvky na investice jiných organizací). 

III. Fond cestovního ruchu NFKK 

Vznik Fondu cestovního ruchu byl projednán na II. jednání řídící skupiny. Zásady tvorby a čerpání 
fondu navrhla pracovní skupina. Zdroje fondu budou tvořit především příspěvky podnikatelů, obcí, 
krajů, MMR, vládních agentur, NFKK, sponzorů, je počítáno s využitím zdrojů z fondů Evropské 
unie. NFKK povede Fond cestovního ruchu v oddělené evidenci od ostatních svých aktivit tak, aby 
byla zajištěna přehlednost a transparentnost.  

Zdroje fondu jsou především následující: 

A. Příspěvky podnikatelů – prostředky obdržené na komerčním základě (např. 
prezentace na webových stránkách, v bulletinech služeb apod.), tj. jako forma 
reklamy. Příkladem je „zimní web“ pro sezonu 2011/12. Odhad těchto zdrojů pro rok 
2012 je 10 – 15 tis. Kč, cílem je jejich zvyšování v dalších letech tak, aby tento zdroj 
byl stále významnější. 

B. Příspěvky obcí: 

a. možnost vytvořit režimové financování na základě „štěpení“ poplatků za 
ubytování, po diskuzi byl přijat návrh na formulaci žádosti o 50% vybraných 
příspěvků od podnikatelských subjektů v oblasti, které by každá obec 
poukázala do fondu.  Cílem je využít této diplomacie k tomu, aby podnikatelé 
korektněji vykazovali počty ubytovaných a tím se zvýšil výběr poplatků (ve 
smyslu – „podnikatelé přispívají sami sobě na marketing“). Velmi hrubý odhad 
z dostupných informací je efekt do fondu ve výši 50 – 80 tis. Kč/rok.  

b. druhou formou finanční podpory od obcí je příspěvek na konkrétní akci či 
pomoc s úhradou nákladů na nějakou akci. 

Příspěvky podnikatelů a obcí jsou základem financování aktivit jako stálá a trvalá složka.  
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C. Veřejné zdroje – možnosti předložení projektů vycházejících z koncepce cestovního 
ruchu, velmi hrubý odhad je cca 100 tis. Kč (půjde hlavně o možnosti 
spolufinancování projektů, vyhovění všem podmínkám čerpání atd.). Je třeba brát 
v úvahu nutnost předfinancování projektů, tj. potřeba finančních prostředků 
v předstihu. Zásadní roli zde bude hrát spolupráce s RRA Stachy. 

Jako hlavní dotační tituly vhodné pro získání podpory je možné označit: 

i. ROP NUTS II JZ 

ii. OPPS Cíl 3 ČR – Rakousko 

iii. OPPS Cíl 3 ČR – Bavorsko 

iv. Fond malých projektů 

v. Dispoziční fond 

vi. Grantové programy Jihočeského a Plzeňského kraje 

vii. Soukromé nadační fondy 

viii. Dotační tituly MMR 

ix. program LEADER MAS 

x. příspěvky krajů, čerpání z vládních agentur 

D. Ostatní zdroje – sponzorství a dary jiných subjektů - je nutno chápat jako doplňkové 
pro režimové financování. Bude se o ně usilovat podle monitoringu příležitostí RRA a 
NFKK. 

 

Financování CR 

I. Podnikatelé II. Obce III. Fond cestovního ruchu 
NFKK 

A. Příspěvky podnikatelů 

C. Veřejné zdroje 

B. Příspěvky obcí 

D. Ostatní zdroje 

Poplatky za ubytování  

Konkrétní příspěvky obcí 
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Následující tabulka představuje přehled financování cestovního ruchu v oblasti pro roky 2011 – 2015. 
Částky v řádcích, které odpovídají vlastním investicím soukromých podnikatelů a investicím 
jednotlivých obcí, nejsou vyplněny, neboť tyto údaje jsou plně v kompetencích podnikatelů a obcí. 
Znázorněno je tedy plánované financování cestovního ruchu prostřednictvím Fondu cestovního ruchu 
NFKK tak, jak je popsáno výše. 

Tabulka č. 2 Financování cestovního ruchu v oblasti (v tis. Kč) 

Zdroj/rok 2011* 2012** 2013 2014 2015 

I. Podnikatelé X X X X X 

II. Obce X X X X X 

III.  Fond 
cestovního ruchu 
NFKK 

150 585 800 1250 1330 

A. Příspěvky 
podnikatel ů 

10 15 50 70 90 

B. Obce X X 80 100 120 

C. Veřejné zdroje 50 500 600 1000 1000 

D. Ostatní zdroje 90 70 70 80 120 

Celkem X X X X X 

*Skutečnost  ** Očekávaná skutečnost 
 
Níže uvedená tabulka uvádí potřeby finančních prostředků pro realizaci aktivit tak, jak jsou stanoveny 
v časovém harmonogramu podle Akčního plánu (viz příloha Akční plán). Není zde rozlišen investor, 
proto se jedná o částky, které budou hrazeny jak z Fondu cestovního ruchu NFKK, tak by měly být 
investovány podnikateli či obcemi v oblasti. 
 
Tabulka č. 3: Financování aktivit v letech 2012 - 2015 

Aktivita 2012 2013 2014 2015 Poznámka 
Aktivita 1.1.1 – Idea a studie umělého 
zasněžování 

X X X X Již 
realizováno 

Aktivita 1.1.2 – Realizace umělého zasněžování  X X 7 000 000 X   

Aktivita 1.2.1 – Zmapování stávajících 
běžkařských tras 

X X X X 
  

Aktivita 1.2.2 – Návrh na systém běžkařských tras 
a „malého“ běžeckého stadionu Javorník 

X 100 000 X X 
  

Aktivita 1.2.3 – Realizace projektu běžeckých tras 
včetně napojení na běžecké trasy centrální 
Šumavy 

X X 1 200 000 X 

  

Aktivita 1.2.4 – Údržba běžeckých tras  30 000 30 000 80 000 80 000   

Aktivita 1.3.1 – Zmapování netradičních zimních 
sportů, vytipování netradičních zimních sportů 
k podpoře (dle podmínek a náročnosti) 

X X X X 

  

Aktivita 1.3.2 – Realizace přehlídky netradičních 
zimních sportů v rámci sportovních her 

X 50 000 50 000 50 000 
  

Aktivita 1.3.3 – Půjčovna vybavení pro netradiční 
zimní sporty  

X X X X 
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Aktivita 1.4.1 – Zjištění současného stavu a 
kapacit parkovacích ploch v oblasti, návrh lokalit, 
kde by bylo vhodné a možné parkovací plochy 
doplnit 

X 30 000 X X 

  

Aktivita 1.4.2 – Realizace vybudování nových 
parkovacích ploch (kromě Javorníku) 

X X X 700 000 
  

Aktivita 1.4.3 – Zajištění parkování na Javorníku 
pro zimní lyžování 

X X X 12 000 
000   

Aktivita 2.1.1 – Rozšíření nabídky pro geokešery 
v oblasti 

X 10 000 X X 
  

Aktivita 2.2.1 – Vytvoření systému cca 5 
tematických naučných tras  

X 330 000 330 000 340 000 

Realizace 
2013 - 2015, 
celkem 1 mil. 
Kč 

Aktivita 2.3.1 – Vytvoření systému značených tras 
pro horská kola různého stupně obtížnosti   

X 500 000 X X 
  

Aktivita 2.4.1 – Cílená prezentace možností 
hipoturistiky v oblasti  

X 50 000 X X 
  

Aktivita 2.4.2 – Uskutečnění 2 – 3 „hipoakcí“ 
ročně 

X 60 000 60 000 60 000 
  

Aktivita 2.5.1 – Značení cest, turistických cílů a 
zajímavostí v oblasti – zmapování, návrh a 
realizace jednotného a propojeného systému 
značení v oblasti 

590 000 X X X 
Již 
realizováno - 
financováno z 
DF ČR - Bav 

Aktivita 2.6.1 – Zjištění možností vytvoření 
podmínek pro rybaření a loveckou turistiku 
(pořádání lovů, honů, výlovy rybníků atp.) 

X X X X 

  

Aktivita 3.2.1 – Vytvoření nabídky jednodenních 
výletů do okolí  

X 50 000 X X 
  

Aktivita 3.2.2 – Zajištění možnosti setkání značek 
autoklubů 1 – 2x ročně  

X 50 000 50 000 50 000 
  

Aktivita 3.3.1 – Vytvoření nabídky jednodenních 
výletů s využitím autobusové dopravy 

X 60 000 X X Realizace 
2013/2014 

Aktivita 3.4.1 – Spolupráce s obcemi při zajištění 
úklidu a oprav veřejných budov, prostor a 
oddechového prostoru 

X X X X 

  
Aktivita 3.4.2 – Osvěta a propagace v oblasti 
odbourávání „ekologického znečišťování“ 
prostředí  

X X X X 
  

Aktivita 3.4.3 – Realizace soutěže a dalších 
motivačních akcí pro udržení hezkého a 
upraveného prostředí sídel  

X 15 000 15 000 15 000 

  

Aktivita 4.1.1 – Zmapování stavu původních akcí 
v oblasti (poutě, posvícení, masopust, pálení 
čarodějnic, Lucie, Velikonoce, Mikuláš a čerti, 
tradiční tancovačky, „Konopická“ apod.) 

X 10 000 X X 

  

Aktivita 4.1.2 – Realizace obnovy původních 
tradic (viz výše) 

100 000 100 000 100 000 100 000 
  

Aktivita 4.2.1 – Obnova a realizace zapomenutých 
tradic v oblasti (draní peří, výroba dřeváků, výroba 
košíků, pečení chleba, domácí výroba másla 
apod.) 

X 100 000 100 000 100 000 

  

Aktivita 4.3.1 – Pouťový turnaj v nohejbalu 
v Nezdicích na Šumavě 

X X X X 
  

Aktivita 4.3.2 – Pouťový turnaj v malé kopané, 
v nohejbalu na Pohorsku 

X X X X 
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Aktivita 4.3.3 – Pouťový turnaj v nohejbalu na 
Ostružně 

X X X X 
  

Aktivita 4.3.4 – Staročeské posvícení Javorník X X X X   

Aktivita 4.3.5 – Pouť Javorník  30 000 30 000 30 000 30 000   

Aktivita 4.3.6 – Zimní hry Javorník  X 40 000 40 000 40 000   

Aktivita 4.3.7 – Silvestrovský a novoroční pochod 
na Javorník 

X X X X 
  

Aktivita 4.3.8 – Setkání rodáků Javorník X X X X   

Aktivita 4.3.9 – Venkovní výstava fotografií 
Javorník 

X X X X Realizace 
2011 

Aktivita 4.4.1 – Zmapování stavu původních a 
rekonstruovaných budov a staveb (ve formě 
průvodce) 

X 10 000 X X 

  

Aktivita 4.4.2 – Zjištění a projednání možností 
s majiteli o pronájmu  

X X X X 
  

Aktivita 4.4.3 – Vytipování možností provozování 
nemovitostí s místními tradicemi  

X X X X 
  

Aktivita 4.5.1 – Zjištění možností a následně 
provoz ZOO koutku s domácími zvířaty 

X 70 000 X X Realizace 
2013/2014 

Aktivita 4.5.2 – Dětský koutek se zajištěním péče 
o děti  

X X X X 
  

Aktivita 4.6.1 – Podpora rekonstrukce kaple sv. 
Antonína na Javorníku 

580 000 X X X 

Již 
realizováno - 
financováno z 
DF ČR - Bav 

Aktivita 4.6.2 – Rekonstrukce kostela ve Vacově X X X X   

Aktivita 4.6.2 – Rekonstrukce kostela ve Vacově X X X X   

Aktivita 4.6.4 - Rekonstrukce kapliček, božích 
muk, křížků na Strašínsku 

X X X X 
  

Aktivita 5.1.1 – Stanovení střednědobé 
marketingové strategie/filozofie  

20 000 X X X Realizace 
2012/2013 

Aktivita 5.1.2 – Stanovení marketingové strategie 
s rozlišením na letní a zimní sezónu 

50 000 X X X Realizace 
2012/2013 

Aktivita 5.1.3 – Vytvoření koncepčního webového 
portálu orientovaného na prezentaci aktivit a 
služeb v oblasti 

100 000 X X X 

  

Aktivita 5.1.4 – Vytvoření kalendáře 
„celosvětových“ dnů relevantních k oblasti  

X 10 000 X X 
  

Aktivita 5.1.5 – Zimní marketingové aktivity 
2011/2012 

X X X X Již 
realizováno 

Aktivita 5.2.1 – Zjištění možností pro zřízení a 
provoz informačního centra na Javorníku 

X 600 000 X X 
  

Aktivita 5.3.1 – Vytipování vhodného 
tématu/symbolu/akce pro zajištění výjimečnosti 
oblasti v měřítku ČR 

X X X X 

  

Aktivita 6.1.1 – Realizace programu vzdělávání 
podnikatelů v CR ve spolupráci s RRA Šumava  

X X X X 
  

CELKEM 
1 500 
000 

2 305 
000 

9 055 
000 

13 565 
000   
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ZÁVĚR 

 
Tato Koncepce rozvoje cestovního ruchu představuje oblast Javorník na Šumavě a okolí jako 
turistickou destinaci s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Pro rozvoj cestovního ruchu byly 
stanoveny cíle, priority, opatření i konkrétní aktivity pro naplňování a dosahování cílů. Konkrétní plán 
aktivit je přehledně uveden v příloze Koncepce, Akčním plánu, který je její nedílnou součástí. 
 
Naplňování cílů Koncepce bude každoročně hodnotit na svém zasedání řídící výbor. Bylo stanoveno, 
že v průběhu roku 2014 bude vypracována aktualizace Koncepce pro následující období. 
 
Jako nejvýznamnější zdroj příjmů pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti je vnímáno čerpání 
z dotačních titulů. Proto je třeba se zejména zaměřit na projektový monitoring a předkládání projektů, 
které budou odpovídat stanoveným aktivitám dle Akčního plánu. 
 
Zpracování této Koncepce rozvoje cestovního ruchu bylo realizováno v rámci projektu Strategie 
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Javorníku a okolí, který byl spolufinancován z programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 -2013, Dispoziční 
fond. Jako výstup tohoto projektu bude Koncepce včetně přílohy Akčního plánu zveřejněna na 
webových stránkách www.javornik.cz. 
  
 

SEZNAM ZKRATEK 

 
AP Akční plán 
CR Cestovní ruch 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
MAS Místní akční skupina 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
NFKK Nadační fond Karla Klostermanna 
NP Národní park 
OPPS Operační program přeshraniční spolupráce 
ORP Obec s rozšířenou působností 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Akční plán 

2. Seznam kulturních nemovitých památek v okrese Strakonice 

3. Seznam kulturních nemovitých památek v okrese Klatovy 

4. Seznam kulturních nemovitých památek v okrese Prachatice 
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POUŽITÉ ZDROJE 

 

Agentura CzechTourism – www,czechtourism.cz 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – www.ochranaprirody.cz 

Bílá stopa – www.bilastopa.cz 

Český statistický úřad – www.czso.cz 

isumava.cz 

Javorník – www.javornik.cz 

Kovář, Stanislav: Za lidovou architekturou jižních Čech 

Krajem pod Šumavou – www.krajempodsumavou.cz 

Masterplán Šumava 

Město Kašperské Hory – www.sumavanet.cz/khory 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – www.mmr.cz 

Obec Nezdice na Šumavě – www.nezdicenasumave.cz 

Obec Nicov – www.nicov.cz 

Obec Stachy – www.stachy.net 

Obec Strašín – www.strasin.cz 

Obec Vacov - www.vacov.cz 

Obec Vrbice – vrbice.ic.cz 

Obec Zdíkov – www.zdikov.cz/obec 

Podhůří Šumavy – www.podhuri-sumavy.cz 

Program rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 

Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 

Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 

Program rozvoje Plzeňského kraje 

Regionální rozvojová agentura Šumava – www.rras.cz 

Strategický plán LEADER MAS Chance in Nature 

Strategický rámec udržitelného rozvoje Regionu NP Šumava 

Strategie udržitelného turismu v regionu NP Šumava 

Strukturální fondy – www.strukturalni-fondy.cz 

Šumavanet – www.sumavanet.cz 

TJ Javorník – www.tj.javornik.cz 

www.sumava-lyzovani.cz 

Další zdroje a prameny (viz odkazy v textu) 
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Tato studie byla zpracována v rámci projektu Strate gie rozvoje cestovního ruchu turistické 
oblasti Javorníka a okolí, který byl spolufinancová n z programu p řeshrani ční spolupráce Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 , Dispozi ční fond, ev. č. smlouvy 

Cíl3/DF/SU/09/51. 

  

 

 

 

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Investice do vaší budoucnosti  

   

 


