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Město Vyšší Brod
Počet obyvatel (2013): 2533
Katastrální plocha (ha): 6975,7 ha
Počet místních částí: 8
Název místních částí: Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice,
Studánky, Těchoraz, Vyšší Brod
www.mestovyssibrod.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:
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Strategické dokumenty obce:
Platnost do:
Územní plán

VYŠŠÍ BROD

Poslední změna

Pozn.

---
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Krátce z historie obce:
VYŠŠÍ BROD byl původně trhovou vsí na obchodní stezce, vedoucí z Mühlviertlu do Čech.
Jméno vzniklo pravděpodobně z označení „vysoký nebo vyšší brod“, na rozdíl od brodů,
které se na Vltavě nacházely na jejím „nižším“ toku. Rožmberská vrchnost udělila tržišti
důležitá privilegia v roce 1524 a o čtyři roky později získalo městečko svolení k užívání
vlastní pečeti. Původní středověký ráz zástavby setřelo několik rozsáhlých požárů. Roku
1870 se Vyšší Brod dočkal povýšení na město. Oblíbenou památkou nadregionálního
významu je cisterciácký klášter, založený Vokem I. z Rožmberka v roce 1259 jako rodová
nekropole. V České republice patří Opatství ve Vyšším Brodě k nejlépe dochovaným
řeholním areálům, pyšní se jedinečnou sbírkou středověkého umění i nejlépe zachovanou
řádovou knihovnou se 70 tis. svazky. V klášterním pokladu se nachází památka, jež svým
náročným provedením patří k nejpřednějším skvostům zlatnického umění 13. století, Kříž
zvaný Závišův , který bývá staven na roveň Českým korunovačním klenotům a náleží
bezpochyby k oněm výjimečným předmětům, jež nechávali pořídit jen nejmocnější z
mocných. Cisterciáci se do Vyššího Brodu vrátili v roce 1991 a jejich mottem je „Živoucí
tradice“. Kdo absolvuje v klášteře prohlídku, může zde tak nalézt v dnešní době tolik
potřebné zklidnění duše. V centru města se nachází původně raně gotický farní kostel sv.
Bartoloměje, který byl během staletí postupně přestavěn. Historická budova radnice
zmiňovaná v 1525 je jediným zbylým domem z prostřední řady, zničené požárem v roce
1569. Zde se nacházel byt hlásného, ale i obecní vězení. Starosta zde úřadoval až do roku
1947 a dnes je zde pro Vás městské informační centrum. Žulová kašna se soškou sv.
Floriána, patrona všech hasičů, z roku 1865 se nachází v horní části náměstí. V dolní části
náměstí si můžete prohlédnout středověký pranýř se sochou sv. Barbory na vrcholu.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)
POKLADNICE KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH KRÁS
Z Vyšebrodska si nezapomenutelné zážitky odnese každý, ať se již rozhodne pro tichá
zákoutí nádherné přírody, sportovní výzvy nebo fascinující památky minulosti!
Idylické městečko Vyšší Brod se rozkládá uprostřed kouzelné krajiny východní Šumavy a do
Horních Rakous je to odtud jen co by kamenem dohodil. V dávné minulosti se zde přes
Vltavu brodily obchodní karavany, dnes je Vyšší Brod cílem všech, již hledají
neopakovatelné zážitky a příjemný odpočinek. Zdejší cisterciácké opatství, vzácnou perlu
Vltavy, založili mocní Rožmberkové roku 1259 jako důstojné místo svého posledního
odpočinku. V oáze duchovního klidu živoucího kláštera návštěvníci objevují vzácné poklady
minulosti: nádhernou knihovnu s jejími 70.000 tituly, Vyšebrodskou Madonu i legendární kříž
zvaný Závišův, který bývá staven naroveň Českých korunovačních klenotů. Do historie
poštovnictví se můžete ponořit ve známém Poštovním muzeu. Nenechejte si ujít ani šumění
vodopádů sv. Wolfganga či tajuplnou atmosféru Čertovy stěny. Vyšší Brod je výchozím
bodem všech vodáckých výletů po Vltavě. V půjčovnách loděk rádi vyjdou vstříc všem
příznivcům kánoí i raftů. A co teprve když na Vltavu vyjedou tradiční kuriózní plavidla?!
POUTNÍ MÍSTO MARIA RAST AM STEIN
Výlet středního stupně náročnosti Vás provede křížovou cestou se 14 zastaveními, na jejímž
konci se nachází poutní kostelík s obrazárnou. Kostelík a křížová cesta vznikly na konci 19.
století z úcty k biblickému příběhu putování Matky Boží se synem a Josefem, kteří se na své
pouti do Egypta několikrát zastavují k načerpání sil. Stezka nabízí mnoho výhledů na krásné
šumavské předhůří. Pod vrcholem křížové cesty lze dodnes spatřit ruiny bývalého hostince,
který dříve hostil zbožné poutníky. Z poutního místa je možné se pohodlně dostat do
starobylého kláštera po naučné Opatské stezce I.
Při plánování cyklo-výletů nepřijdete na Vyšebrodsku zkrátka, hustá síť cyklostezek je velmi
dobře značená a neopomíjí téměř žádné zajímavé turistické cíle. Využijte Vltavskou
cyklistickou cestu nebo Šumavskou magistrálu. Můžete se inspirovat i našimi tipy.
K Vyššímu Brodu neodmyslitelně patří vodáctví, neboť drtivá většina všech vodáckých výletů
začíná právě tady, pod hrází nádrže Lipno II. Úsek Vltavy z Vyššího Brodu dále směrem na
Rožmberk a Český Krumlov je zcela jedinečný: průtok vody je zde celoročně stálý, což jej
činí velice atraktivním! Romantické vltavské údolí patří navíc k tomu nejkrásnějšímu, co
Vyšebrodsko dostalo do vínku. Opřete se do pádel, nechte se houpat na vlnách a užívejte si
pohledy, které si při splouvání dřeva oblíbily již celé generace starých vyšebrodských vorařů.
Obchodníci se dřevem nechávali vázat klády pod vyšebrodským klášterem do vorů, které
pak vodní cestou plavci přepravovali až do Prahy nebo Hamburku. Odvážní voraři zažívali na
Vltavě četná dobrodružství, která tu na Vás čekají i dnes.
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Služby pro turisty





veřejná pláž se vstupem zdarma s občerstvením (pod Základní školou)
pláž ve Frymburku pod školou v přírodě
pláže v kempech Vřesná a Frymburk
pláže v Hrdoňově, Kovářově,na Větrníku









půjčovna loděk a šlapadel
půjčovna a prodejna jízdních kol, včetně servisní dílny
speciální prodejna rybářských potřeb
tenisové antukové kurty
antukové kurty pro nohejbal a volejbal
víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem
lyžařský vlek „ Na Martě“








cestovní kancelář zajišťující ubytování, směnárnu a prodej rybářských povolenek
čerpací stanice
(placené) parkoviště na náměstí cca 50 vozidel
odstavné parkoviště cca 70 vozidel (pochůzková vzdálenost od náměstí do 10 minut)
soukromý autoservis
taxislužba






nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie a papírnictví
prodejna potravin
markety smíšeným zbožím
drobné obchůdky (upomínkové předměty, zdravá výřiva apod.)




internetová kavárna
veřejná knihovna (provoz: každé úterý a čtvrtek odpoledne)




pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)
bankomat





lékařská služba první pomoci
zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
hasiči (IZS, SDH)




kadeřnictví
aquapark v komplexu Wellness Hotelu Frymburk (vodní aerobik, wellness procedury,
solná jeskyně, saunový svět)




zastávka ČSAD
převoz Frymburk – Frýdava (květen – říjen)



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 1 500 lůžek
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám

0-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 a více

Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
406
1771

MUŽI

ŽENY

356

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

bez vzdělání
základní vč.neukončeného
střední vč. vyučení
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
Dosažený stupeň vzdělání:
 bez vzdělání
 základní včetně neukončeného
 střední vč. vyučení (bez maturity)
 úplné střední (s maturitou)
 nástavbové studium
 vyšší odborné vzdělání
 vysokoškolské

MUŽI

ŽENY

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Vyšší Brod - úplná ZŠ (1.-9. ročník) -11 tříd , 3 třídy MŠ
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Muži

Celkem

Ženy

Ekonomicky aktivní
Zaměstnaní
Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Zaměstnavatelé
Pracující na vlastní účet
Pracující důchodci
Ženy na mateřské dovolení
Nezaměstnaní

Ekonomicky neaktivní
Nepracující důchodci
Žáci, studenti, učni

Z toho

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou
Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
413

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

369

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
15

239

230

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

38

29

11

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Vyšší Brod

2

3

Í

2

VYŠŠÍ BROD

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2013
2

31
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Vyšší Brod

8,3

11,7

12,5

11,2

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Vyšší Brod

VYŠŠÍ BROD

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2011
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2011
celkem –
rok 2011
rok 2011
rok 2011
rok 2011

157

22

51

20

3
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

WELLNESS HOTEL FRYMBURK Frymburk, Frymburk 140



Hotel ****

celoroční
provoz

101 a
více

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca lůžek

ZŠ a MŠ Vyšší Brod - úplná ZŠ (1.-9. ročník) -11 tříd , 3 třídy MŠ

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:


SDH

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře


Informační centrum Města Vyšší Brod a Cisterciánský klášter
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV
A.S.A. České Budějovice - provozovna Frymburk zabezpečuje pro oblast Lipenska a
přilehlých obcí svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a
odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V obci Chvalšiny provozuje sběrný dvůr
odpadů, soustřeďuje nebezpečný a velkoobjemový odpad.
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Člen Svazku Lipenských obcí
Provoz Informačního centra

Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:


Zásobník projektů II.:
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