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Obec Ktiš
Počet obyvatel (2013): 514
Katastrální plocha (ha): 3718
Počet místních částí: 8
Názvy místních částí:
Březovík, Dobročkov, Ktiš, Ktiš-Pila, Miletínky, Smědeč, Smědeček a Tisovka

www.ktis.cz
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Krátce z historie obce:
Šumavská vesnice Ktiš se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Prachatic, v
průměrné výšce 762 metrů nad mořem. Krajina v okolí obce je charakteristická nádhernými
lesy, zvlněnou krajinou a množstvím drobných vodních toků.
Hmatatelným důkazem osídlení v krajině kolem dnešní Ktiše před dvěma tisíci lety jsou dvě
archeologická naleziště v blízkém okolí a dokazují, že zde pulzoval život při „staré linecké
stezce“ mezi oppidem v Třísově a krajem, kde jsou dnes Lhenice a Netolice již v době Keltů.
Když Keltové odešli a do krajiny v blízkosti dnešní Ktiše přišly v devátém a desátém století
slovanské kmeny Netoliců a Boleticů, bylo třeba tato sídla propojit komunikací, která by
navazovala na dosavadní síť soumarských stezek. Stará Linecká stezka v té době směřovala
od Lince přes Leonfelden a Studánky k Vyššímu Brodu a dále přes Zátoň a Přídolí, do
Krumlova. Odtud pokračovala dále přes Boletice na Smědeč, kam přicházela i „Volarská
stezka.“ Společně dál pokračovaly obě stezky přes Lhenice až do Netolic, kde se sbíhalo pět
stezek. O Linecké stezce máme písemné prameny již z roku 903 – 907. Od kdy přesně
obchodní stezka fungovala se neví, ale již v letech 1198 a 1215 se Linecká stezka nazývala
„stará soumarská cesta“, nebo „stará cesta do Čech.“
První zmínku o vesnicích (Ktiš, Smědeč) nalezneme v historických pramenech v roce 1310 a
náležely ke statkům kláštera Svatá (dnes Zlatá) Koruna. Po uchvácení klášterního majetku
Oldřichem z Rožmberka r. 1420 byla Ktiš připojena k panství Český Krumlov, s nímž sdílela
další společné osudy. „Srdcem“ obce je kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven původně v
gotickém slohu společně se založením osady.
Dnešní znak obce hovoří o těchto skutečnostech – jsou na něm atributy patrocinia kostela ve
Ktiši (jde o nůž jako nástroj jeho mučení svatého Bartoloměje, který byl stažen z kůže), tzv.
mluvící znamení: zlatá koruna (celá bývalá ktišská rychta byla součástí panství kláštera Zlatá
Koruna) a větvička tisu, která symbolizuje výskyt této vzácné dřeviny na celém katastru obce.

KTIŠ

aktualizace: 03/2015

PROFIL OBCE

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)
Značnou část katastrální výměry obce tvoří lesy (cca 50%) a trvalé travní porosty.
Přírodní rezervace Dobročkovské hadce – svahové louky na hadcovém podkladu s částečně
teplomilnou a suchomilnou květenou
Přírodní rezervace Miletínky – borový les přirozeného složení na hadcovém podkladě
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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
100
33
63
80
57
57
40
28
22
5

MUŽI
48
20
30
43
28
32
21
12
9
2

ŽENY
52
13
33
37
29
25
19
16
13
3

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:
392
Dosažený stupeň vzdělání:
5
 bez vzdělání
113
 základní včetně neukončeného
152
 střední vč. vyučení (bez maturity)
62
 úplné střední (s maturitou)
8
 nástavbové studium
3
 vyšší odborné vzdělání
16
 vysokoškolské

MUŽI
200

ŽENY
192

2
47
91
28
5
2
11

3
66
61
34
3
1
5

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Ktiš – ZŠ 1. Stupeň 2 třídy; MŠ – 2 třídy
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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
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

204

119

85

Zaměstnaní

171

98

73

121

66

55

Zaměstnavatelé

5

4

1

Pracující na vlastní účet

27

21

6

Pracující důchodci

10

6

4

Ženy na mateřské dovolení

5

-

5

Nezaměstnaní

33

21

12

245

108

137

Nepracující důchodci

95

39

56

Žáci, studenti, učni

81

40

41

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

43

21

22

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
57

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

65

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
8

35

35

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

6

3

12

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Ktiš

0

0

0

0

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2012
0

0

Zdroj: ČSÚ
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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

Ktiš

7,2

9,2

11,6

15,5

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Ktiš

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

42

7

12

4

0

19

Zdroj: ČSÚ
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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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69
45
17
12
12
4
24
3
21
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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 0 lůžek

ZŠ a MŠ Ktiš – ZŠ 1. Stupeň 2 třídy; MŠ – 2 třídy

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:




KTIŠ

SDH Ktiš
Bartoloměj Ktiš
SK Ktiš

aktualizace: 03/2015

PROFIL OBCE

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


SHD Ktiš

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
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Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Rozpočet pro výdaje
Obec

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

Ktiš

14 493 000

22 086 000

11 790 608

Bezpečnost státu a právní ochrana

110 500

549 700

302 670

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2 014 000

2 540 600

1 206 352

Služby pro obyvatelstvo

8 049 500

11 061 300

5 643 536

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 186 000

3 087 600

2 175 689

Kultura, církve a sdělovací prostředky

249 500

551 600

477 748

Ochrana životního prostředí

463 000

1 674 600

1 262 397

Tělovýchova a zájmová činnost

120 500

630 500

488 623

Vzdělávání a školské služby

5 010 500

5 097 000

1 231 879

Zdravotnictví

20 000

20 000

7 200

Sociální věci a politika zaměstnanosti

50 000

100 300

100 260

Všeobecná veřejná správa a služby

3 155 000

6 461 500

3 572 446

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1 114 000

1 372 600

965 344

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.:











































KTIŠ

Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří - ZŠ a MŠ Ktiš
Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří - Dům č.p. 45
Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří - Dům č.p. 24
Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří - Dům č.p. 20
Zateplení objektu, výměna oken a venkovních dveří
Výstavba ZTV Ktiš
Výstavba vodovodu Smědeč
Výstavba sběrného dvora
Výstavba pláže a sociálního zařízení u Ktišského rybníka
Výstavba 4 bytových jednotek z nebytových prostor - Dům č.p. 20
Úprava veřejného prostranství – Tisovka
Úprava veřejného prostranství – Smědeček
Úprava veřejného prostranství – Smědeč
Úprava veřejného prostranství – Ktiš
Úprava veřejného prostranství – Březovík
Strojní vybavení technických služeb
Rekonstrukce vodovodu Březovík
Rekonstrukce vodovodního řádu Ktiš
Rekonstrukce střech na obecních objektech - ZŠ a MŠ Ktiš
Rekonstrukce střech na obecních objektech - Dům č.p. 45
Rekonstrukce střech na obecních objektech - Dům č.p. 24
Rekonstrukce střech na obecních objektech - Dům č.p. 20
Rekonstrukce střech na obecních objektech
Rekonstrukce objektu OÚ Ktiš
Rekonstrukce objektu č.p. 35
Rekonstrukce místních komunikací - Tisovka – Miletínky
Rekonstrukce místních komunikací - Smědeč – chodník
Rekonstrukce místních komunikací - Ktiš - Ktiš Pila
Rekonstrukce místních komunikací - Ktiš – Křížovice
Rekonstrukce místních komunikací - Křížovice - Ostrá Hora
Rekonstrukce místních komunikací - Křížovice – Miletínky
Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení – Smědeček
Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení - Ktiš, Smědeč, Březovík, Tisovka, KtišP ila
Oprava zdi u kostela
Oprava kapličky – Smědeč
Oprava kapličky - Ktiš u rybníka
Oprava kapličky - Ktiš nad vesnicí směr Smědeč
Oprava kapličky - Dobročkov – mostek
Oprava kapličky – Březovík
Oprava hřbitova a hřbitovní zdi
Likvidace ekologických zátěží
Kompletní rekonstrukce objektu - Dům č.p. 11
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Zásobník projektů II.:

KTIŠ
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