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Seznam zkratek
Zkratka

Vysvětlení

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

DN

Diameter Nominal (jmenovitá světlost potrubí)

DSO

Dobrovolný svazek obcí

EU

Evropská unie

FBC

Florbalový klub

FK

Fotbalový klub

HDP

Hrubý domácí produkt

CHKO

Chráněná krajinná oblast

JCCR

Jihočeská centrála cestovního ruchu

JK

Jihočeský kraj

MAS

Místní akční skupina

MŠ

Mateřská škola

NP

Národní park

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SMO

Svaz měst a obcí

STL

Středotlaký plynovod

TJ

Tělovýchovná jednota

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ZŠ

Základní škola
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ÚVOD
Dokument „Strategie udržitelného rozvoje městyse Frymburk“ byl zpracován na základě potřeby
městyse Frymburk v roce 2015. Snahou tohoto strategického dokumentu je navrhnout střednědobý
rozvoj území Frymburku. Tato střednědobá koncepce umožní obci sladit krátkodobé záměry se
střednědobými cíli, čímž docílí maximálního účinku s využitím omezených zdrojů.
Východiskem pro zpracování tohoto dokumentu byly mimo jiné také vize rozvoje popsané v níže
uvedených strategických dokumentech:
-

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014–2020
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Zásady územního rozvoje České republiky
Národní rozvojový plán ČR
Národní strategický referenční rámec
Strategie Evropa 2020

Smyslem dokumentu je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit obce s cílem dosažení
žádoucích změn vedoucích k udržitelnému rozvoji Frymburku. Dalším důvodem je možnost čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, jako jedné z možností financování plánovaného
rozvoje v šestiletém období 2015–2020.
Pro tvorbu tohoto dokumentu byla zvolena formální struktura skládající se ze dvou částí, a to
z analýzy současného stavu – tzv. Analytické části a z vlastní koncepce – tzv. Strategické části.
Analýza současného stavu popisuje mimo jiné základní vývojové tendence uplynulého období,
silné a slabé stránky, rizika a příležitosti – SWOT analýza a další.
Ve strategické části jsou pak navrženy cíle včetně určení priorit, a to nejen kvalitativně, ale také
tam, kde je to možné, kvantitativně v návaznosti na trendy evropských, národních a regionálních
rozvojových cílů. Dále pak jsou zde specifikovány jednotlivé aktivity a kvantifikované finanční zdroje
včetně procesu aktualizace tohoto dokumentu.
Předkládaný strategický plán je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit vývoji a aby sloužil
jako zdroj informací či základní kámen při tvorbě dalších koncepčních materiálů. Dalším cílem
Strategického plánu rozvoje městyse Frymburk je vytvoření podmínek udržitelného rozvoje v souladu
s ochranou životního prostředí.
Zpracování dokumentu probíhalo v několika etapách. V první fázi projektu se uskutečnil sběr
informací, a to jak primárních – přímé zjišťování informací od zastupitelů obce; tak sekundárních –
statisticky sledovaná data od Českého statistického úřadu.
Na základě informací shromážděných během zpracovávání analytické části byla vytvořena SWOT
analýza. Při zpracování návrhové části bylo zformulováno poslání Frymburku a dále byla vytvořena
vize.
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1

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

1.1

HISTORICKÉ KOŘENY MĚSTYSE FRYMBURK

Obrázek 1 Frymburk před vznikem vodní nádrže Lipno

Zdroj: www.google.cz

První zmínky o tvrzi Friedbergu se objevují na konci 12. století. Původně trhová ves se díky
výhodné poloze na obchodní stezce z Čech do Horního Rakouska rozvinula v městečko, které se stalo
spádovým místem okolních šumavských vsí. Městem byl Frymburk poprvé nazván v roce 1379
v „Urbáři zboží Rožmberského“.
Frymburk těžil především z „nuceného noclehu“ na zemské stezce, kdy kupci museli povinně ve
Frymburku nocovat, jinak jim mohl být náklad zabaven. Pro rozvoj města bylo důležité i mílové právo,
které zaručovalo, že v okruhu jedné míle nebude nikdo provozovat městské živnosti. Rodící se
rožmberské dominium bylo rozděleno na rychty a k nim přidělené osady a vsi – v roce 1598 měla
frymburská rychta 118 obytných domů, 61 lánů orné půdy a šest hospod. Ve městě působilo několik
cechů – tkalcovský, pekařský, krejčovský a koželužský. Frymburku se bohužel nevyhnula morová
epidemie v letech 1520 a 1521.
V 16. století udělil Vilém z Rožmberka měšťanům privilegium s právem vařit pivo, byl postaven
městský pivovar. Mimo to mohli měšťané odkazovat svůj majetek příbuzným v rožmberském panství.
V roce 1620 přechází Frymburk pod panství Buquoyů, kteří potvrdili další frymburská práva –
svobodně vládnout majetkem, vařit pivo, pořádat výroční i každotýdenní trhy. Společně s tím bylo
zrušeno nevolnictví. Během třicetileté války byl Frymburk zpustošen a vypálen Švédy.
V roce 1777 byla zavedena povinná školní docházka, ve Frymburku dlouho fungovala obecná škola
s jedinou třídou, kterou však navštěvovala i děvčata.
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Známým učitelem zde byl J. V. Maxant, působil také jako varhaník. Budova školy byla několikrát
rozšířena. V 18. století přinesly změnu tereziánské reformy – měnová reforma či reforma měr a vah,
díky nimž dochází k rozvoji řemeslné a manufakturní i obchodu. Je vydán patent o zrušení roboty.
7. srpna 1856 vypukl obrovský požár, který se rychle rozšířil, až vzplálo celé náměstí. Požár
zlikvidoval 54 domů, několik lidí přišlo o život. Na obnovu začaly přicházet z Čech i Horního Rakouska
dary finanční i naturálie. Následující rok 7. října 1866 vypukl další požár, ačkoli nebyly ještě od
prvního požáru obnoveny všechny budovy, lehlo popelem dalších 74 domů, naštěstí se požár obešel
bez lidských obětí. Opět se uspořádala sbírka na obnovu. V reakci na tyto požáry vydal císař Josef II.
roku 1785 Požární řády a později vnikl i sbor dobrovolných hasičů.
O tom, že Frymburk vždy stranil pokroku, svědčí mimo jiné i to, že již v roce 1881 zde svítily na
náměstí pouliční lampy a roku 1884 byla zřízena telegrafní stanice. V roce 1872 vznikl spořitelní
a úvěrový spolek, o několik let později byla zřízena první záložna. Ve Frymburku v téže době působí
zkrášlovací spolek – jeho úkolem je výsadba stromů a vytvoření parku na náměstí. Z kulturních spolků
lze zmínit hudební či pěvecký, existoval zde spolek tělovýchovný, hrálo se také ochotnické divadlo.
Po vzniku Československa v roce 1918 byl Frymburk český s německou většinou, která uvítala
Mnichov a obsazení českého pohraničí Hitlerem, Frymburk byl 6. května 1945 osvobozen americkou
armádou a po odsunu Němců sem přišli jako dosídlenci nejen Češi a Slováci, ale i reemigranti
z Rumunska a Volyňští Češi. Počet nových dosídlenců však zdaleka nestačil na nahrazení původního
obyvatelstva, což je dobře patrné z grafu 1.
Graf 1 Počet obyvatel ve Frymburku za období 1869–2001
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Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky, Český statistický úřad
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Vidíme, že v období před 2. světovou válkou se počet obyvatel městyse včetně jeho místních částí
pohyboval mezi 2600 až 3000 obyvateli. V roce 1930 byl počet 2653, o dvacet let později to bylo již
jen 764. Drtivá většina původního obyvatelstva tedy byla odsunuta.
Frymburk i okolní krajina se podstatně změnily po napuštění lipenské přehrady v roce 1959,
mnoho frymburských domů se ocitlo pod vodou a Frymburk postupně získal ráz rekreačního
městečka. Po roce 1958 byl do provozu uveden přívoz spojující Frýdavu s Frymburkem, který nahradil
původní most. Od roku 2007 má Frymburk status městyse.
U náměstí, historického jádra městyse, stojí kostel svatého Bartoloměje z 13. století, který byl
později přestavěn do dnešní pozdní gotiky. V parku na náměstí stojí pranýř, kašna s reliéfem
rožmberské růže s erbovním znamením Frymburka a žulový mariánský sloup. Původní hřbitov byl
zatopen přehradním jezerem, nový byl vybudován na úpatí vršku Marta, kde stojí nově zrestaurovaná
kaple.
Známým rodákem je mimo J. V. Maxanta i Andreas Baumgartner, univerzitní profesor, mimo jiné
působil i v politice, či skladatel a varhaník Šimon Sechter. K Frymburku měl vztah i básník Šumavy
Adalbert Stifter, který se zde zamiloval do místní dívky Fanny Greiplové, ta patřila do rodiny místního
bohatého obchodníka. Na náměstí mu byl zbudován pomníček. 1

1

Zdroje: Historický průvodce Frymburkem, Frymburk do roku 1590 (František Schusser), Frymburk ve

středověku (František Schusser), Frymburk 1799 až 1882 (František Schusser), Frymburk 1888 až 1938
(František Schusser)
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HODNOCENÍ
PŘEDCHOZÍCH
A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

1.2

STRATEGICKÝCH

DOKUMENTŮ

1.2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY NA ÚROVNI SVAZKŮ OBCÍ A MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZKVĚT, Z.S.
MAS Rozkvět, z.s. je občanské sdružení, které sdružuje podnikatele, neziskové organizace a obce.
Původní název zněl „Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“. MAS
Rozkvět tvoří 30 obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Český Krumlov a Prachatice. Do této
skupiny patří:2
-

2

obce mikroregionu Chelčicko-Lhenického (Lhenice, Chelčice, Malovice, Libějovice,
Mičovice a Truskovice),
obce svazku obcí Blata (Pištín, Sedlec, Hlavatce, Čejkovice, Dívčice, Olešník, Mydlovary,
Zahájí, Dříteň a Zliv)
obce Nákří a Dasný (území „ Blata“, nečlen mikroregionu)
šumavské a lipenské obce Nová Pec, Želnava, Křišťanov, Ktiš, Černá v Pošumaví, Horní
Planá, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Loučovice, Malšín, Hořice na Šumavě a Vyšší Brod
v návaznosti na Vojenský újezd Boletice, který uzavřel s MAS dohodu o partnerství.

http://www.masrozkvet.cz/uzemi-mas/
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Mapa 1 Zájmové území MAS Rozkvět, z.s.

Zdroj: http://www.masrozkvet.cz/e_download.php?file=data/editor/22cs_2.jpg&original=91_rozkvet+zahra
dy+jiznich+cech.jpg

Strategické dokumenty MAS Rozkvět:
Integrovaná strategie území MAS „ROZKVĚT ZAHRADA JIŽNÍCH ČECH“
Strategický plán LEADER vznikl pro čerpání finančních prostředků z operačního programu Program
rozvoje venkova 2007-2013. Prioritní oblasti a opatření jsou:


1. Lidé


1.1 Rozvoj občanské vybavenosti



1.2 Rozvoj vzdělanosti a adaptability pracovních sil na území MAS



1.3 Podpora rovných příležitostí
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1.4 Další rozvoj společenských kulturních a sportovních aktivit



1.5 Podpora mezinárodní spolupráce

2. Podnikání


2.1 Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit, podpora místní
produkce



2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností



2.3 Rozvoj alternativních způsobů výroby



2.4 Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS



2.5 Podpora mezinárodní hospodářské spolupráce



2.6 Podpora činnosti vlastní MAS jako servisní regionální instituce

3. Inovace


3.1 Zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praktického života



3.2 Rozvoj moderních informačních technologií



3.3 Podpora rozvoje systémů celoživotního vzdělávání



3.4 Podpora realizace inovací s kladným dopadem na kvalitu životního prostředí

4. Životní prostředí


4.1 Obnova a zlepšování venkovského rázu krajiny



4.2 Obnovitelné zdroje energie



4.3 Ekologické způsoby hospodaření



4.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)



4.5 Podpora mezinárodní spolupráce v ochraně a tvorbě přírody a ŽP

5. Cestovní ruch


5.1 Ochrana a údržba současného potenciálu území v oblasti cestovního ruchu



5.2 Zkvalitnění a zefektivnění orientace návštěvníků



5.3 Zvýšení kapacity ubytovacích zařízení a zlepšení turistické infrastruktury



5.4 Rozšíření nabídky pro sportovně-kulturní vyžití návštěvníků a občanů regionu
MAS



5.5 Šetrná turistika s prvky obnovitelné energie a EVVO
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Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014 – 2020 (CLLD)








Lidé


Zachování dostupnosti a rozvoj veřejných služeb a infrastruktury



Zvýšení atraktivity území regionu MAS pro obyvatele i návštěvníky



Efektivní výkon místní správy se zapojením občanského sektoru



Rozvoj regionální i přeshraniční spolupráce



Další rozvoj činností MAS v oblasti rozvoje lidských zdrojů a regionálního rozvoje

Podnikání


Zvyšování dostupnosti pracovních příležitostí v místě



Zvyšování dostupnosti pracovních příležitostí v místě



Rozvoj společensky zodpovědného podnikání a lokálního fair trade



Kooperace, vytváření sítí a rozvoj spolupráce

Životní prostředí


Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrní využití



Technická infrastruktura



Doprava a cyklodoprava



Prevence rizik



Snižování energetické náročnosti



Odpadové hospodářství



Spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu

Cestovní ruch


Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch – modernizace, výstavba



Rozvoj služeb cestovního ruchu – zvýšení kvality, rozšíření nabídky, tvorba produktů



Rozvoj managementu cestovního ruchu a tvorba strategických partnerství



Posílení marketingu cestovního ruchu regionu MAS

REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ŠUMAVA
Regionální sdružení Šumava funguje od roku 1993 jako zájmové sdružení právnických osob. Cílem
sdružení je garantování a reprezentace šumavských obcí. Do území tohoto sdružení spadá 35 obcí
z okresů Český Krumlov, Klatovy a Prachatice. Patří sem obce: Běšiny, Borová Lada, Chudenín, Dub,
Frymburk, Hamry, Hartmanice, Hlavňovice, Horní Vltavice, Horská Kvilda, Hrádek, Kašperské Hory,
Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Lenora, Lipno nad Vltavou, Nová Pec, Petrovice u Sušice, Prášily, Rejštejn,
Srní, Stachy, Strašín, Strážný, Strážov, Stožec, Sušice, Vacov, Velhartice, Vrhaveč, Záblatí, Zbytiny,
Zdíkov, Železná Ruda.

SVAZEK LIPENSKÝCH OBCÍ
Svazek Lipenských obcí je dobrovolnou nepolitickou organizací sdružující města a obce ležící
v okolí vodní nádrže Lipno a horního toku řeky Vltavy. Celková rozloha mikroregionu je 849,33 km 2,
což představuje 8,5 % celkové rozlohy Jihočeského kraje. Do svazku Lipenských obcí patří: Černá
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v Pošumaví, Frymburk, Vyšší Brod, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Lipno nad Vltavou, Loučovice,
Přední Výtoň, Ktiš, Nová Pec, Stožec.
V minulosti byl zpracován pro Svazek Lipenských obcí strategický dokument „Strategie rozvoje
Lipenska“. Vizí tohoto dokumentu bylo: „Lipensko – Dovolená bez stresu“.
V rámci tohoto svazku bylo uskutečněné několik projektů:


In-line bruslení na Lipně



Na Lipensko po celý rok



Bruslení na Lipně



Pravobřežní cyklistika – pravý břeh



Lipensko bruslařské – zimní turistická sezóna

1.2.2 STRATEGICKÉ DOKUMENTY OBCE A REALIZOVANÉ PROJEKTY
STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTYSE FRYMBURK
V současné době ze strategických dokumentů má městys Frymburk pouze územní plán.
Územní plán
Územní plán městyse Frymburk je prováděn na základě změn. Frymburk bude vytvářet územní
plán nový.

REALIZOVANÉ PROJEKTY MĚSTYSEM FRYMBURK:
Tabulka 1 Realizované projekty městysem Frymburk
Název projektu/akce:

Muzeum Frymburk

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Městys Frymburk, starosta Oto Řezáč

Celkové výdaje projektu/akce:

14 000 000,-Kč

Období realizace projektu

2008–2010

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Evropský fond pro regionální rozvoj

Název grantu/programu:

ROP NUTS II, Jihozápad

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Vybudování muzea, klubovny pro spolky a zájmové organizace

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní stavební dokumentace, konzultace, stavební dozor
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Název projektu/akce:

Vybudování centrálního integrovaného záchranného
systému pro Lipenskou oblast

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Městys Frymburk, starosta Oto Řezáč

Celkové výdaje projektu/akce:

40 000 000,- Kč

Období realizace projektu/akce

2011–2013

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Jihočeský kraj, vlastní zdroje, Ministerstvo vnitra ČR

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo vybudování stanice pro profesionální
i dobrovolné hasiče

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní stavební dokumentace, konzultace, stavební dozor

Název projektu/akce:

Cyklostezka Lipno-Frymburk + Cyklo point

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Městys Frymburk, starosta Oto Řezáč

Celkové výdaje projektu/akce:

22 000 000,- Kč

Období realizace projektu/akce

2006–2010

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Ministerstvo dopravy ČR, vlastní zdroje, obec Lipno, fondy EU

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo propojení obcí Frymburk a Lipno
cyklostezkou podél Lipna. Součástí projektu bylo také
vybudovat WC a sprchy pro cyklisty

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní stavební dokumentace, konzultace, stavební dozor

Název projektu/akce:

Snížení energetické náročnosti základní školy

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Městys Frymburk, starosta Oto Řezáč

Celkové výdaje projektu/akce:

55 000 000,- Kč

Období realizace projektu/akce

2013–2014

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Ministerstvo Životního prostředí, fondy EU, vlastní zdroje

Název grantu/programu:

OPŽP 2007–2013
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Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce vytápění. Přechod
na vytápění plynovými tepelnými čerpadly a plynovým
dohřevem. Ohřev teplé vody pro kuchyň je prováděn pomocí
solárních panelů. Zateplení všech budov včetně výměny oken
a dveří

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní stavební dokumentace, konzultace, stavební dozor

Název projektu/akce:

Dětské hřiště pro mateřskou školu

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Městys Frymburk, starosta Oto Řezáč

Celkové výdaje projektu/akce:

2 500 000,- Kč

Období realizace projektu/akce

2013–2014

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, vlastní zdroje

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo vybudování nové přírodní dětské zahrady
s hracími prvky.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní stavební dokumentace, konzultace, stavební dozor
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTYSI FRYMBURK

1.3

Městys Frymburk je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací,
která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Frymburk vlastní majetek i finanční zdroje a hospodaří
s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Pro městys je obcí
s rozšířenou působností Český Krumlov a obcí s pověřeným obecním úřadem je Horní Planá.
Do samostatné působnosti městyse patří: schvalování programu rozvoje územního obvodu obce
a provádění kontroly jeho plnění, sestavování rozpočtu obce a vyúčtování hospodaření obce za
předešlý rok, zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, stanovení druhů místních poplatků
a jejich sazeb podle vlastního zákona, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba a zřizování
a ustanovování orgánů obce.
V současné době má Frymburk devítičlenné zastupitelstvo.


Starosta Frymburku: Oto Řezáč



Místostarosta: Ing. Bedřich Kučera

Dalšími členy zastupitelstva jsou:


Ing. Martin Řezáč



MUDr. Václav Šauer



Luboš Krejza



Mgr. Bc. Antonín Labaj



MUDr. Adrian Szöke



Ing. Bc. Petr Dvořák



Lukáš Mrázik3

Součástí úřadu je i kontrolní a finanční výbor.
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Bc. Petr Dvořák
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Martin řezáč
Tabulka 2 Seznam správních úřadů s působností pro městys Frymburk


Úřad městyse Frymburk



Celní úřad pro Jihočeský kraj



Czech POINT - Česká pošta Horní Planá



Czech POINT - Městský úřad Horní Planá



Czech POINT - Městys Frymburk



Czech POINT - Obecní úřad Černá v Pošumaví



Česká obchodní inspekce - Inspektorát Jihočeský a Kraj Vysočina (se sídlem v Českých Budějovicích)



Český hydrometeorologický ústav - pobočka České Budějovice



Exekutorský úřad Český Krumlov - JUDr. Marek Frank, soudní exekutor
3

http://frymburk.info/clanky/315_zapis_z_ustavujiciho_zasedani_zm_frymburk_dne_7.11.2014.
pdf
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Finanční úřad pro Jihočeský kraj



Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Českém Krumlově



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje



Katastrální úřad pro Jihočeský kraj



Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Český Krumlov



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích




Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - územní pracoviště Český
Krumlov
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj - Inspektorát Český Krumlov



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj - Ústřední pracoviště



Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích



Krajské vojenské velitelství České Budějovice



Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj



Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj - Pobočka Český Krumlov



Krajský soud v Českých Budějovicích



Krajský úřad Jihočeského kraje



Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství



Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor krajský živnostenský úřad



Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic



Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy



Magistrát města České Budějovice - Matriční úřad



Městský úřad Český Krumlov - Obecní živnostenský úřad



Městský úřad Český Krumlov - Odbor dopravně-správních agend



Městský úřad Český Krumlov - Odbor školství, sportu a mládeže



Městský úřad Český Krumlov - Odbor vnitřních věcí



Městský úřad Český Krumlov - Odbor životního prostředí a zemědělství



Městský úřad Horní Planá - Stavební úřad



Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích



Notářská komora v Českých Budějovicích



Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice



Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích



Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina - regionální kancelář Jihlava



Obvodní báňský úřad se sídlem v Plzni



Okresní soud v Českém Krumlově



Okresní státní zastupitelství Český Krumlov



OSSZ Český Krumlov



Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Jihočeský kraj



Státní oblastní archiv v Třeboni



Státní okresní archiv Český Krumlov



Státní plavební správa - pobočka Praha



Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Táboře



SZIF - Oddělení příjmu žádostí a LPIS Český Krumlov
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SZIF - Regionální odbor České Budějovice



Technická inspekce - pobočka České Budějovice



ÚZIS-Regionální pracoviště Praha



Úřad městyse Frymburk



Úřad městyse Frymburk - Matrika



Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Krumlov



Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Krumlov - SSP Horní Planá



Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Krumlov - SSP Vyšší Brod



Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Krumlov - SSP



Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kaplice



Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kaplice - SSP



Úřad práce - Krajská pobočka v Českých Budějovicích



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště České Budějovice




Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště České Budějovice, odbor Odloučené
pracoviště Český Krumlov
Vrchní soud v Praze



Vrchní státní zastupitelství v Praze



Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích



Zdravotní ústav se sídlem v Plzni



Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích
Zdroj: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/545481

22
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK

SÍDELNÍ STRUKTURA A DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

1.4

1.4.1 SÍDELNÍ STRUKTURA
Sídelní strukturu Frymburka zachycuje níže uvedená tabulka.
Tabulka 3 Sídelní struktura městyse Frymburk

Obec

Katastrální
plocha (ha)

Rozloha
(km2)

Frymburk
5407
54,07
Zdroj: Český statistický úřad

Počet
obyvatel

Hustota
obyvatelstva
(obyvatel na
km2)

Počet
katastrů

1265

23,4

1

Počet
územně
technických
jednotek
(UTJ)
x

Počet částí
obce (CO)
4

Současná sídelní struktura městyse je tvořena čtyřmi katastrálními územími o rozloze 54,07 km².
Části městyse jsou:
-

Frymburk

-

Blatná

-

Kovářov

-

Milná

Mapa 2 Mapa katastrálního území městyse Frymburk

Zdroj:http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/?reload=1&z=1#c=3439538%252C5394125&z=6&l=ajax_default
&p=&hs=1&
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1.4.2 DOMY A BYTY
Dle zdrojů z Českého statistického úřadu lze zjistit základní údaje z bytového i domovního fondu
na základě zjišťování SLDB 1991, 2001 a 2011. Celkový počet domů vzrostl ze 188 v roce 1991 na 238
v roce 2011 a to především nárůstem rodinných domů. Počet bytových domů ve Frymburku narostl
o 5. V tabulce 4 je také patrný nárůst neobydlených bytů z 30 v roce 1991 na 199 v roce 2011. To je
způsobeno především rozšiřující se rekreační oblastí ve Frymburku, převážně na jeho severu.
Zvyšující se počet domů v posledních letech vytvořil vhodné podmínky pro rozvoj městyse jak po
stránce nabídky volného bydlení, tak po stránce rozvoje cestovního ruchu a zaměstnanosti.
Tabulka 4 Domovní a bytový fond
Ukazatel

SLDB 1991

SLDB 2001

SLDB 2011

Celkem domů

188

214

238

Rodinné domy (trvale obydlené)

142

169

193

33

35

38

Obydlené bytové domy
Ukazatel

SLDB 1991

SLDB 2001

SLDB 2011

Celkový počet bytů

444

553

694

Byty v rodinných domech

167

192

227

Byty v bytových domech

227

271

258

30

78

199

Neobydlené byty
Zdroj: Český statistický úřad
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1.4.3 DEMOGRAFIE
Zdrojem dat pro zpracování této podkapitoly jsou Českým statistickým úřadem zpracované
bilance. Posuzované období je od roku 2004 do roku 2013. V případě potřeby jsou posuzována
období mezi jednotlivými Sčítáními lidu, domů a bytů. Časová řada končí k 31. 12. 2013. Nejvíce
obyvatel žilo ve Frymburku v roce 2010 a to 1 352. Od roku 2010 počet obyvatel v obci klesl na 1265
v roce 2013. Tento úbytek o 87 osob během pouhých tří let je v obci velikosti Frymburka již
znatelným a je žádoucí tento stav zvrátit.
Graf 2 Počet obyvatel ve Frymburku za období 2004–2013
1 360
1 340

1 343
1 321

1 321

Počet obyvatel

1 320

1 318

1 352
1 340

1 324

1 300

1 280

1 280

1 265

1 259

1 260

Řady1

1 240
1 220
1 200
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet obyvatel k 31. 12.
Zdroj: Český statistický úřad

V tabulce 5 a v grafu 2 je nastíněn pohyb obyvatelstva v městysi Frymburk za roky 2004–2013.
Nejvýznamnějším rokem, kdy byl přirozený přírůstek největší (+18) byl rok 2008. Naopak od roku
2011 počet obyvatel klesá. Hlavním hybatelem počtu obyvatel ve Frymburku je migrační přírůstek –
tedy přírůstek/úbytek obyvatel vlivem stěhováním. Tento ukazatel vysvětluje úbytek počtu obyvatel
za poslední čtyři roky. Jistě by bylo vhodné zjistit příčinu zvýšeného úbytku obyvatel stěhováním, na
základě čehož by bylo možné navrhnout opatření k zastavení tohoto jevu. Nabízí se možnost posílit
atraktivitu Frymburka především pro mladé rodiny s dětmi. Za tím účelem je nutné zajistit možnost
dostupného bydlení, pracovních příležitostí, kvalitní vzdělávací instituce a kulturní společenské vyžití.
Tabulka 5 Demografická bilance v letech 2004–2013
Rok

Narození Zemřelí Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek Přírůstek
přirozený migrační

Přírůstek
celkový

Počet
obyvatel

2004

11

11

21

24

-

-3

-3

1 321

2005

9

7

36

38

2

-2

-

1 321

2006

17

12

23

31

5

-8

-3

1 318

2007

16

14

37

33

2

4

6

1 324

2008

13

6

43

31

7

12

19

1 343
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2009

16

13

36

42

3

-6

-3

1 340

2010

15

6

44

41

9

3

12

1 352

2011

14

17

18

47

-3

-29

-32

1 320

2012

8

7

30

46

1

-16

-15

1 305

2013

13

23

34

39

-10

-5

-15

1 290

2010

2011

Zdroj: Český statistický úřad
Graf 3 Demografická bilance v letech 2004–2013
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Zdroj: Český statistický úřad
Graf 4 Věková pyramida městyse Frymburk
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Zdroj: Český statistický úřad
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Graf 4 – Věková pyramida městyse Frymburku zobrazuje věkové složení obyvatelstva v pětiletých
věkových skupinách. Jako v celé České republice, tak i zde ve Frymburku je vysoký počet obyvatel
v předdůchodovém věku. Tato skupina obyvatel začne postupně odcházet do důchodu a bude
potřeba rozšíření stávajících služeb pro seniory. Frymburk má velmi silnou skupinu obyvatel
v aktivním věku kolem čtyřiceti let a relativně silnou skupinu obyvatel od 25 do 39 roku. Z toho
vyplývá, že počet dětí prozatím ve Frymburku ubývat nebude. Úbytek dětí v městyse nastane během
10 let, kdy se do produktivního věku dostanou slabší ročníky.
V tabulce 6 je zobrazena věková struktura obyvatel Frymburka v roce 2013. Už v tomto roce byla
kategorie 65 a více let skoro stejně početná jako kategorie 0 – 14. V následujících letech se počet
obyvatel starších 65 let bude zvyšovat a počet obyvatel 0-14 bude v průběhu několika let na stejné
úrovni, poté vlivem slabších ročníků v produktivním věku začne tato skupina obyvatel populačně
ztrácet. Predikce obyvatel je zobrazena v Tabulce 7, kde je vidět stoupající trend obyvatel
v důchodovém věku. U kategorie 65 a více let se očekává posílení na úkor zbývajících věkových
kategorií, celkový počet obyvatel by však měl zůstat víceméně podobný.

Tabulka 6 Struktura obyvatelstva k 31. 12. 2013
Počet
bydlících
obyvatel k 31. 12.
2013

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-59 let

60-64 let

65 a více
let

Střední stav obyvatel
k 1. 7. 2013

Celkem

1 265

178

799

114

174

1 279

Muži

653

100

418

57

78

666

Ženy

612

78

381

57

96

613

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 7 Predikce počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách v roce 2020
Rok

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

2013

178

913

174

1 279

2020

160

850

215

1 225

Zdroj: Český statistický úřad, výpočty vlastní

Průměrný věk k 31. 12. 2010 byl 35,1 let, na konci roku 2014 to bylo již 41,4. Během pouhých 14
let došlo k zestárnutí populace v průměru o 5,9 roku. Městys by měl proto využít všech dostupných
prostředků k přilákání nových obyvatel a mladých rodin s dětmi, které zajistí ve středně
a dlouhodobém horizontu zastavení zvyšování průměrného věku a přispěje k dlouhodobě
udržitelnému demografickému vývoji.
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Graf 5 Průměrný věk v městyse Frymburk
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Zdroj: Český statistický úřad
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POLOHA A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

1.5

1.5.1 POLOHA
Frymburk leží v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov, v ORP Český Krumlov.
Tabulka 8 Poloha obce
Obec
Frymburk

Délka

Šířka

48° 39′ 39″

14° 9′ 56″

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Frymburk_%28okres_%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov%29

Mapa 3 Poloha městyse Frymburk

Zdroj: mapy.cz
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1.5.2 HORNINY A RELIÉF
Šumava patří mezi nejstarší pohoří v Evropě. Je tvořena horninami předprvohorního až
prvohorního původu (žuly, ruly, svory, granulity, migmatity). Hlavními geologickými celky jsou
moldanubikum a moldanubický pluton. Na katastrálním území obce se nachází zejména ruly a svory.
Městys Frymburk spadá v rámci geomorfologického členění do Šumavské subprovincie, do oblasti
Šumavské hornatiny a do geomorfologického celku Šumavského podhůří. Reliéf má charakter členité
vrchoviny.

Mapa 4 Geologická mapa městyse Frymburk

Zdroj:
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g500&y=766200&x=1195400&s=1

1.5.3 PODNEBÍ
Klima Jihočeského kraje spadá do přechodného středoevropského typu. Vzhledem k poloze jižních
Čech na hranici kontinentálního a oceánského klimatu má zde počasí proměnlivý průběh.
Nejteplejším územím jsou pánve Jihočeského kraje, naopak nejchladnějším územím je Šumava.
Průměrná roční teplota se v okrese Český Krumlov pohybuje od 5,5 C do 7,5 C. Nejteplejším
měsícem v roce je červenec s průměrnou teplotou 17 C (Lipensko 15 C), naopak nejchladnějším
měsícem je leden s průměrnou teplotou -2,5 C (-4 C). Množství srážek je vzhledem k velké členitosti
okresu značně rozdílné.
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Tabulka 9 Klimatické podmínky Jihočeského kraje a okresu Český Krumlov
Jihočeský kraj
Průměrná teplota vzduchu (°C)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,1

10,2

9,8

9,5

8,4

8

7,8

731,1

718,5

569,3

837,5

727,8

641

765

1772,50

1844,60

1681,7

1590

1520

1853,1

1781

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Průměrná teplota vzduchu (°C)

x

x

x

X

x

8,7

8,4

Úhrn srážek (mm/rok)

x

x

x

X

x

509,2

578,8

Trvání slunečního svitu (h/rok)

x

x

x

X

x

1812,7

1780,8

Úhrn srážek (mm/rok)
Trvání slunečního svitu (h/rok)
Okres Český Krumlov

Zdroj: Český statistický úřad

1.5.4 VODNÍ PLOCHY A TOKY
Nejvýznamnější dominantou městyse Frymburk je vodní nádrž Lipno. Lipno, které bylo postaveno
v letech 1952–1959 na řece Vltavě, je rozlohou největším vodním dílem v Česku. Kromě této vodní
přehrady je v katastrálním území několik menších vodních toků: Náhlovský potok, Podhořský potok,
Černý potok a Lužní potok.
Obrázek 2 Vodní nádrž Lipno

Zdroj: http://www.wellness-hotel.cz/vikendove-pobyty/Frymburk/
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Mapa 5 Vodní nádrž Lipno

Zdroj: http://www.noesailing.com/cs/pronajem-plachetnic-lipno/aktivity-na-lipne/vylety-lipno-a-okoli.html

Hlavním vodním tokem okresu Český Krumlov je nejdelší řeka ČR Vltava, pramenící na Šumavě.
Přítokem Vltavy (levým) v okrese a zároveň ve městě Český Krumlov je pouze potok Polečnice. Dalším
významným tokem okresu je řeka Malše, která pramení v rakouské části Novohradských hor. K Malši
pak u Kaplice zprava přitéká říčka Černá. Okres není příliš významný pro počet místních rybníků,
největším a zároveň nejvýše položeným rybníkem (731 m. n. m.) je Olšina rozprostírající se na jižním
okraji vojenského újezdu Boletice.
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INFRASTRUKTURA

1.6

1.6.1 VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA
Frymburk má vybudovaný systém zásobování pitnou vodou, který získává vodu z podzemních
zdrojů prostřednictvím vrtů, prameniště a studny. Prvním zdrojem vodovodu jsou 3 vrty
u Náhlovského potoka vydatnosti 4 l/s. Druhý zdroj představuje prameniště Boží Muka o vydatnosti
2,7 l/s a třetí zdroj je studna „V ráji“ s vydatností 0,8 l/s. Přívod vody na ÚV Frymburk dále pokračuje
na VDJ Frymburk „nový“ 1 × 150 m3 (776,5/774,2 m n. m.) a VDJ Frymburk „starý“ 1 × 150 m3
(776,5/773,0 m n. m.). Tyto vodojemy jsou vzájemně propojeny. Frymburk zásobují vodojemy na
základě zásobovacích řadů různých materiálových provedení – polyethylenu, polyvinylchloridu
a litiny. Zároveň je vodovod využíván pro požární účely městyse. Vydatností vodních zdrojů a jejich
tlakových poměrů nedochází k ohrožení provozu komplexního vodárenského systému. Potřebu vody
pro zasněžování představuje 30 m3/hod pro sněžná děla. Jelikož je tento provoz pouze krátkodobý,
tak se tato potřeba uvádí zvlášť bez výpočtu potřeby na den. Voda se čerpá z lipenského jezera a zase
do něj později vrací.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Množství odpadních vod pocházející z nově navržených rozvojových ploch je úměrné potřebě
vody. Bilance splaškových vod tvoří 90 % z potřeby vody, a to Qk = Qd x 0,9 [m3 /hod]. Roku 2000
byla provedena rekonstrukce a intenzifikace ČOV Frymburk. Její kapacitní možností (5600 EO) jsou
dostatečně vyhovující požadavkům rozvoje popsaného v územním plánu sídelního útvaru Frymburk.

KANALIZACE
Městys má částečně vybudovanou samostatnou dešťovou kanalizaci, která umožňuje napojení
nových zastavitelných ploch. Dešťová kanalizace je určena pro svod dešťové vody především
z komunikací a veřejných ploch. Ostatní jednotlivé objekty (rodinné domy) se zbavují dešťové vody
vsakováním přímo na přiléhajících pozemcích (zahradách). Ze staré zástavby jsou dešťové vody
odváděny společně se splaškovými vodami.

1.6.2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odpad je vyvážen mimo území Frymburku. Na základě souladu s Plánem odpadového
hospodářstvím Jihočeského kraje je nutno plánovat vybudování sběrného dvora v navrhovaných
plochách výroby.
Odpad ve Frymburku se třídí na:


papír (modré nádoby na papír),



plasty včetně PET lahví (žluté nádoby na plasty),



sklo (zelené nádoby na sklo),



textil,



kovy,



biologické odpady,
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objemný odpad (sběr a svoz je zajišťován 2x ročně),



nebezpečné složky komunálního odpadu (sběr a svoz je zajišťován 2x ročně),



směsný komunální odpad,



stavební odpad.

Veškerý odpad bude i nadále vyvážen mimo území obce. V souladu s Plánem odpadového
hospodářství Jihočeského kraje má Frymburk vybudovaný sběrný dvůr, kde mohou občané odkládat
odpad. Biologicky odbouratelný odpad se předává k dalšímu zpracování soukromé firmě.

1.6.3 ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Frymburk má dostačující výkonovou rezervu elektrické energie, jelikož dodavatel EON investoval
do výstavby trafostanic, kabelizací a rekonstrukcí nadzemních vedení vysokého napětí. Městys je
napájen třinácti trafostanicemi, jejichž technický stav je vyhovující. Území čerpá elektrickou energii
z kmenové linky 22 kV Lipno – Frymburk a z linky Frymburk – Světlík z nadřazeného systému TR
110/22 kV Lipno. Rozvodné napětí soustavy je 3PEN 380/220V, 50Hz. V průběhu posledních let došlo
na daném území k přeložení nadzemního vedení vysokého napětí v kabelech do země a provozovatel
předpokládá pokračování v tomto trendu.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Realizací nového STL plynovodu Lipno – Frymburk dochází k plné plynofikaci městyse i jeho
nových rozvojových ploch. V současnosti je zde přiveden STL plynovod DN 225 z Lipna nad Vltavou –
PRS Loučovice. Tento úsek z jihu k hranici zastavěného území městyse s provozním tlakem 100 kPa
umožňuje zvýšení tlaku až na 300 kPa na základě vyšší poptávky. Z hlediska stability bude energetický
systém podpořen zpruhováním této trasy s plynovodem Kájov – Černá v Pošumaví.

1.6.4 TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
Ve Frymburku je pokrytí signálem pro volání poskytováno všemi hlavními mobilními operátory.
Pokrytí mobilním internetem je u mobilního operátora O2 základní 2G (až 236 kb/s) či střední 3G (až
42 Mb/s). Pokrytí od T-Mobilu je až 21 Mb/s (3G síť). Vodafone pokrývá oblast pouze základním
mobilním internetem (2G síť).
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Obrázek 3 Pokrytí mobilním internetem O2

Zdroj: http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen/

2G/EDGE až 236 kbit/s

4G/LTE až 110 Mbit/s

3G/HSPA+ až 42 Mbit/s
Obrázek 4 Pokrytí mobilním internetem T-mobile

Zdroj: http://www.t-mobile.cz/podpora/mapa-pokryti

super rychlý (až 150 Mbit/s)

základní (až 240 kbit/s)

rychlý (až 21 Mbit/s)
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Obrázek 5 Pokrytí mobilním internetem Vodafone

Zdroj: http://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/

2G/EDGE

4G/LTE

3G/HSPA+

36
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK

1.6.5 POŠTA
V městyse Frymburk se nachází pošta.4
Adresa pošty: č. p. 178
Kontaktní telefon: 380 735 111
Otevírací doba:


Pondělí:

08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00



Úterý:

08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00



Středa:

08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00



Čtvrtek:

08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00



Pátek:

08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00

1.6.6 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA
V současné době Jihočeským krajem prochází severojižním směrem mezinárodně významná
dopravní osa E55. Ve výstavbě je také dlouho očekávaná dálnice D3, která má napojit Jihočeský kraj
na republikovou dálniční síť. V roce 2013 byla zprovozněna část dálnice mezi Veselím nad Lužnicí
a Meznem a na dalších úsecích se pracuje. V budoucnu tato dálnice povede z Prahy do Českých
Budějovic a dále bude navazovat rychlostní silnice R3 až na hranice s Rakouskem.
Nicméně Jihočeský kraj má relativně hustou silniční síť s větším množstvím silnic III. třídy.
Městysem Frymburk prochází komunikace II/163 napojující se na komunikaci I/39 ve směru Černá
v Pošumaví a rovněž na E55 ve směru České Budějovice a Dolní Dvořiště – Wullowitz (A).
Komunikace II/162 spojuje Frymburk s Českým Krumlovem a dále s Českými Budějovicemi po I/39.
Pro přepravení auta přes vodní nádrž Lipno je možné využít od dubna do listopadu přívoz
Frymburk – Frýdava (za menší poplatek) a dál pokračovat po komunikaci III/16317 přes obec Přední
Výtoň až do Rakouska.
Městys Frymburk má dobrou dopravní dostupnost, není však vhodné rezignovat na neustálé
zlepšování a zkvalitňování nejen silniční infrastruktury, ale i místních komunikací a ostatních ploch
(chodníky, veřejná prostranství atd.).

4

http://regiony.kurzy.cz/posta/38279/frymburk/
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Mapa 6 Silniční infrastruktura v okolí Frymburku

Zdroj: http://www.hotelfrymburk.cz/kontakty/

1.6.7 ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Frymburk nemá vlastní železniční zastávku. Skrze okolní obce prochází železniční trať č. 195:
Rybník – Lipno nad Vltavou. Tato regionální trať se napojuje na trať č. 196 (České Budějovice –
Summerau) v obci Rybník a vede přes zastávky Rožmberk nad Vltavou, Herbertov, Těchoraz, Vyšší
Brod klášter, Čertova stěna, Loučovice a končí v Lipně nad Vltavou. Druhou železniční tratí
v dojezdové vzdálenosti je regionální trať č. 194 vedoucí z Českých Budějovic přes Černý Kříž do
Volar/Nové Údolí. V okolí Frymburka trať prochází městy Hoříce na Šumavě, Černá v Pošumaví
a Horní Planou. Navazující tratě se nachází ve městě České Budějovice. V krajském městě České
Budějovice se nachází 4. koridor tvořící důležitý železniční uzel, ve kterém se sbíhají trati 190
(Č. Budějovice – Plzeň hl. n.), 194 (Č. Budějovice – Volary/Nové údolí), 199 (Č. Budějovice – České
Velenice), 220 (Č. Budějovice – Benešov u Prahy).
Je připraven projekt na propojení železniční zastávky v Lipně nad vltavou s železniční zastávkou
v Černé v Pošumaví.
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Obrázek 6 Železniční síť JK

Zdroj: http://www.cd.cz/jihocesky-kraj/cd-jihocesky-kraj/mapa-trati/-5980/

1.6.8 LETECKÁ DOPRAVA
Severovýchodně od Frymburka, přesněji v lokalitě Blatná, je sportovní letiště Frymburk. Povrch
této veřejné plochy pro ultralehká letadla je tvořen travním porostem. Nejbližší mezinárodní letiště
se nachází v Českých Budějovicích vzdálených cca 40 km. Tento objekt provozovaný společností
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. je veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.
Runway o délce 2,5 km a šířce 45 m je pokryta betonovým povrchem. V samotných jižních Čechách se
také nachází Letiště České Budějovice, které je vzdáleno 3 km od Českých Budějovic směrem na Český
Krumlov. V současné době jde o veřejné vnitrostátní letiště. Záměrem vlastníků tohoto letiště
(Jihočeský kraj a Město České Budějovice) v nadcházejících letech je však přeměna letiště ze
současného stavu na veřejné mezinárodní letiště schopné odbavit lety za snížené viditelnosti
s možností leteckého provozu středně velkých dopravních letadel typu Boeing 737 a Airbus A320.5

1.6.9 LODNÍ DOPRAVA
Na území městyse hraje velkou roli i doprava lodní. Tuto dopravu zajišťuje lipenská společnost
Rosenberger-Lipno-Line, která mimo pravidelné „linkové“ dopravy nabízí i okružní plavby. Frymburk
je jednou ze zastávek plavebního okruhu s názvem „Jih“. Loď jménem Adalbert Stifter, vyplouvá
z Lipna nad Vltavou, staví ve Frymburku, jede na velký okruh (směr Černá v Pošumaví), opět zastaví
ve Frymburku a vrací se zpět do Lipna nad Vltavou. Významným prvkem lodní dopravy je místní

5

http://www.kraj-jihocesky.cz/1598/program_rozvoje_jihoceskeho_kraje_2014_8211_2020.htm
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přívoz spojující břehy Frymburka a Frýdavy (Přední Výtoň). Tento přívoz slouží pro přepravu aut přes
Lipenskou přehradu. V letním období jej využívá především spousta cyklistů. 6
Další přívozy jsou v Dolní Vltavici a v Horní Plané.
Obrázek 7 Přívoz přes vodní nádrž Lipno

Zdroj:http://paptabe.rajce.idnes.cz/20120909_Lipno_Sumava_Dolni_Vltavice_Vitkuv_Hradek_Frymburk_H
orni_Plana_Cerna_v_Posumavi_filmy_mov/

1.6.10 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Jediným veřejným dopravním prostředkem městyse jsou autobusy. Spoje jsou vedeny po silnicích
II. a III. třídy a přímými spoji propojují Frymburk s okolními obcemi i většími městy. Do okresního
města Český Krumlov se obyvatelé Frymburka dostanou přímými spoji do 45 minut. Za 15 minut
dorazí autobusem do Lipna nad Vltavou a do půl hodiny do Horní Plané či Černé
v Pošumaví, kde se nachází železniční zastávky.
Obec Frymburk disponuje autobusovými linkami ve směru Lipno nad Vltavou, Loučovice, Vyšší
Brod, Rožmberk nad Vltavou a Český Krumlov a zpět. Do městyse je zavedena přímá autobusová linka
z Českých Budějovic a to pouze jednou týdně (v neděli) mimo prázdniny a jednou denně
o prázdninách.
Cyklobusy v Jihočeském kraji fungují od června do září. Pravidelný dopravní systém je určen pro
přepravu cestujících a jízdních kol v oblasti Jihočeského kraje od Šumavy přes Lipensko
a Novohradské hory až po Třeboňsko a Českou Kanadu.
Do Frymburku jezdí také cyklobusy. Linka CYKLOTRANS : VLTAVSKÁ LINKA 320021 České
Budějovice - Č. Krumlov - Lipno n. Vltavou - Frymburk - Horní Planá. Každá linka CYKLOTRANS
navazuje na další spoje.

6

http://www.lipno-in.cz/products/privoz-frymburk-frydava/
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Obrázek 8 Linky CYKLOTRANS v Jihočeském kraji

Zdroj: http://www.cyklotrans.cz/
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EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE

1.7

1.7.1 STRUKTURA EKONOMICKÉ ZÁKLADNY
Z údajů z Českého statistického úřadu (tabulka 10) vyplývá, že nejvíce ekonomických subjektů je
zaměřeno na pohostinství a ubytování (107), stavebnictví (69) a obchod (51).
Tabulka 10 Ekonomická činnost dle jednotlivých sektorů
Ekonomická činnost:

Počet

Zemědělství, lesnictví

37

Zpracovatelský průmysl

27

Stavebnictví

69

Obchod

51

Doprava a skladování

10

Pohostinství a ubyt.

107

Činnosti v oblasti nemovitostí

34

Profesní vědecké a technické činnosti

32

Vzdělávání

2

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

18

Ostatní činnost

43

Zdroj: Český statistický úřad

1.7.2 VÝZNAMNÉ PODNIKY


Wellness hotel Frymburk



Aqualung club – Klub sportovního potápění



Alfa Air, s.r.o.



Ardo Reality s.r.o. (Lipenská realitní kancelář)



Benzina s.r.o.



Cestovní agentura OTRE Frymburk



Cukrárna a bar Maxant



Česká pošta s.p.



ČR Beton Bohemia, spol. s.r.o.



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – Požární stanice Frymburk



Helena Eisenhammerová - účetnictví



Hotel a restaurace Maxant



Hotel Vltava



Irena Thonová – Finanční poradce



Kadeřnictví “U MARTY“



Lipno centrum s.r.o.



Lipno marketing – Ing. Martin Řezáč



Luděk Koura – Propal (uhelné sklady)



Netcafe u kostela



Penzion Florián
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Penzion Frymburk



Pension Markus



Penzion Hanka



Penzion Stará škola



Penzion Star Class



Pizza Big Pub House



Radek Märtl – služby v lesnictví, prodej štípaného palivového dřev



Reklamní agentura N-atelier



Rekreace na Lipně



Restaurace Bakalář



Restaurace POHODA



Restaurace U Kostela



Rudolf Vogel – Interier design – Malířské, umělecko-malířské a tapetářské práce



Rybářské a chovatelské potřeby Big Fish Lipno s.r.o.



SKIPARK FRYMBURK s.r.o.



Floop potraviny



Jednota potraviny



Sportovní půjčovna Lipno centrum



Sport Řezáč



ŠANTA – Miroslav Mrázik



Účetnictví Eva Neumannová7



Wellness centrum Maxant



ZŠ a MŠ Frymburk

Z výčtu podniků je evidentní, že ve Frymburku převládají subjekty zaměřené na cestovní ruch
a poskytování služeb turistům. Veliká specializace na turismus je vzhledem k atraktivitě Frymburku
a jeho okolí pochopitelná, proto by se mělo zacílit na další posilování návštěvnosti a snažit se naplno
využít potenciálu, který městys jako turistické centrum beze sporu má.

1.7.3 ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST
Jihočeský kraj patří ke krajům s dlouhodobě nižší nezaměstnaností, nicméně nedávné roky
krize měly vliv na podíl nezaměstnaných a ekonomiku obecně. Tabulka níže ukazuje počet uchazečů
na 1 volné pracovní místo v okresech Jihočeského kraje v letech 2008 – 2013 (stav k 31. 12.), která
ukazuje začátek dopadu ekonomické krize v roce 2009, jež měla evidentně vliv i na přírůstek
stěhování zmiňovaný v případě okresu Český Krumlov.

7

http://www.frymburk.info/sluzby.php
43

ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK
Tabulka 11 Podíl nezaměstnanosti v okresech Jihočeského kraje k 31.12.
OKRESY

2013

2012

2011

2010

2009

2008

nezaměstnanost
v (%)* (2013)

podíl
EA**(2013)

České Budějovice

9,2

5,7

7,2

10,3

11,3

3,0

5,78

50,2

Český Krumlov

19

13,7

16,2

31,3

32,7

6,5

9,69

48,9

Jindřichův Hradec

23,7

62,2

21,9

26,3

35,0

6,3

7,35

47,8

Písek

8,8

11,2

19,8

18,0

18,9

4,9

6,46

47,9

Prachatice

9,2

9,1

11,6

10,9

13,1

4,5

6,14

48,6

Strakonice

19,2

17,6

10,3

10,6

11,2

2,3

8,20

48,0

Tábor

20,9

30,2

24,8

32,1

43,8

8,1

7,94

48,7

Zdroj: MPSV * podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku
15–64 let, údaj o nezaměstnanosti je z 1. - 4. čtvrtletí 2013. ** Ekonomicky aktivní představují zaměstnaní
i nezaměstnaní obyvatele

Tabulka níže ukazuje vývoj nezaměstnanosti v okrese Český Krumlov a v městysi Frymburk. I zde je
patrný nárůst nezaměstnanosti po krizi především v rámci okresu, která začala na konci roku 2008.
U Frymburku nezaměstnanost narůstá až do roku 2013, v roce 2014 už je nižší, protože hospodářská
krize byla překonána.
Tabulka 12 Nezaměstnanost v městysi Frymburk a okrese Český Krumlov k 31. 12.
Rok

Frymburk

Okres Český Krumlov

2008

10,2

4,6

2009

13,5

6,87

2010

14,3

7,46

2011

9,9

7,53

2012

x

7,67

2013

x

8,89

2014

10,5

8,28

Zdroj: Český statistický úřad

Nezaměstnanost v městysi Frymburk je o něco vyšší než v okresu Český Krumlov. Nejvyšší byla
v roce 2009 a 2010, kdy se mohla projevit hospodářská krize. Od té doby se drží okolo deseti procent,
což je oproti celorepublikovému průměru vyšší číslo. Tato vyšší nezaměstnanost je způsobena
především polohou Frymburku na jihu (periferii) České republiky a absencí významnějších podniků.
Ke snížení nezaměstnanosti může přispět další posílení role cestovního ruchu v ekonomice městyse
a jeho okolí. Zaměstnání by tak mohlo najít více osob bez ohledu na dosažené vzdělání a jeho
zaměření, stejně tak i bez ohledu na předcházející vykonávaná zaměstnání. Výrazný rozvoj cestovního
ruchu by přinesl zvýšenou poptávku po pracovních silách a službách i z jiných oborů, které na první
pohled s touto oblastí nesouvisí.
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Tabulka 13 Ekonomická aktivita obyvatel městyse Frymburk
Obyvatelstvo

2001

2011

1319

1339

748

625

657

551

Pracující důchodci

16

14

Ostatní

75

50

Nezaměstnaní

91

69

562

568

Celkový počet obyvatel
Ekonomicky aktivní celkem
Zaměstnaní

Ekonomicky neaktivní celkem
Zdroj: Český statistický úřad

Počet obyvatel v roce 2011 se mírně odlišuje od skutečnosti uvedené v tabulce 5 v kapitole 1.4.3
Demografie a to z důvodu sčítání obyvatel k jinému datu v daném roce.

1.7.4 DOJÍŽĎKA A VYJÍĎKA ZA PRACÍ A DO ŠKOL
Tabulka 14 Dojížďka za prací a do škol
Vyjížďka do zaměstnání a škol z Frymburku
Do Zaměstnání
Celkem

219

Dojížďka do zaměstnání a škol do Frymburku

Do škol
59 Celkem

Do Zaměstnání

Do škol

101

27

V rámci okresu

91

14 V rámci okresu

76

27

Jiný okres

58

31 Jiný okres

14

x

Jiný kraj

32

11 Jiný kraj

11

x

Mimo ČR

38

3

x

České Budějovice

44

16

5

Český Krumlov

29

9 Světlík

15

13

Lipno nad Vltavou

23

1

Praha

18

3

Horní Planá

10

x

Kaplice

10

3

3 Mimo ČR
23 Černá v Pošumaví

Zdroj: Český statistický úřad

Z Frymburku více lidi za zaměstnáním vyjíždí, než do Frymburku dojíždí. Celkový počet vyjíždějících
je 219 a z toho 91 je v rámci okresu, především Český Krumlov a Lipno nad Vltavou. Město, kam
obyvatelé z Frymburku nejvíce vyjíždějí je krajské město České Budějovice. Podobná situace je
i u vyjížďky do škol, kde z 59 obyvatel 23 dojíždí do Českých Budějovic a do Českého Krumlova dojíždí
za vzděláním 9 obyvatel. Dojížďka do Frymburku je u zaměstnání 101 a u škol 27 a je tvořena
především v rámci okresu.

45
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK

OBČANSKÁ VYBAVENOST

1.8

1.8.1 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A VYBAVENOST
Přímo ve Frymburku se nachází několik zdravotních zařízení. Mezi ně patří zdravotní středisko, kde
má ordinaci:


praktický lékař pro dospělé,



dětský lékař,



zubní lékař,



lékařská služba první pomoci.

Dále jsou ve Frymburku rehabilitační služby a masáže v Hotelu Maxant, záchranná služba Trans
hospital, s.r.o. a privátní lékárna U Lva. Nejbližší plně vybavená zdravotní zařízení se nacházejí
ve městě Český Krumlov. Především je zde situována Nemocnice Český Krumlov, která poskytuje
ambulantní, lůžkové, diagnostické a léčebně preventivní služby. Městys Frymburk tedy můžeme
zařadit mezi obce s kapacitně dostačující a dostupnou zdravotní péčí.

1.8.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VYBAVENOST
Frymburk je v blízké dojezdové vzdálenosti od okresního města Český Krumlov. Obyvatelé
Č. Krumlova a přilehlých obcí se mohou těšit z moderní zdravotní a sociální infrastruktury tohoto
území. Co se týče zdravotních služeb, v Krumlově nalezneme vysoce vybavenou nemocnici.
Nemocnice Český Krumlov neustále modernizuje a rekonstruuje jednotlivá oddělení, ambulance
a laboratoře. Díky těmto aktivitám dokáže svým pacientům zajistit veškeré potřeby. V areálu
nemocnice se též nachází moderní lékárenské zařízení. V městě jsou situovány pobočky Všeobecné
zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Český Krumlov je také sídlem Střední
odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, kde si mohou zájemci vybrat ze tří
studijních oborů, a to zdravotnický asistent, sociální činnost a pečovatelské služby. Sociální služby
v okresním městě jsou pod správou neziskové organizace Centrum sociálních služeb.
Poskytované služby a projekty:


právní poradna zdarma,



osobní asistence,



dobrovolnické centrum,



informační centrum pro seniory,



rodinné centrum Krumlík,



probační program „Právo pro každý den“ 2010–2013,



Mediace – řešení konfliktů,



Kurzy – trh práce,



Agentura pro sociální začleňování – Větřní,



Poradna – spotřebitelská a finanční problematika.
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

1.9

1.9.1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve Frymburku se nachází spojená mateřská a základní škola. Úplný název školy je „Základní škola
a Mateřská škola Frymburk“. Právnický subjekt je příspěvkovou organizací a je zařazen do sítě škol ŠÚ
Český Krumlov. Škola spolupracuje s rodiči, městysem Frymburk, jinými školami, dětským lékařem,
pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, Wellnes Hotelem Frymburk, hotelem
Maxant a obchody COOP. Škola se účastní společenských akcí městyse a přispívá ke zkvalitňování
místního kulturního života. Subjekt se skládá ze ZŠ, MŠ, školní družiny, jídelny ZŠ a jídelny MŠ. Budova
školy se nachází poblíž vodní Lipenské nádrže, v přírodním prostředí tvořeným loukami a parkovou
zelení, a tím je zbavena silničního i jiného ruchu. Mateřská škola je dvoutřídní a na jednu třídu
připadá 24 dětí. MŠ se zaměřuje na činnosti rozvíjející oblasti biologické, psychologické,
interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Jsou zde vedeny zájmové kroužky, jako
například „Hrátky s angličtinou“ či „Logopedická péče MŠ“. Akce školky jsou pečlivě naplánovány do
jednotlivých měsíců či týdnů. Koncem srpna roku 2014 se MŠ stěhovala do nově vzniklých prostor
jednoho křídla ZŠ. MŠ má kromě standardního vybavení a prostorů i vlastní dětské hřiště v přírodním
stylu s pískovištěm a prolézačkami. Zahrada je navržena tak, aby zde děti splynuly s přírodou a aby
rozvíjela jejich jednotlivé smyslové složky (zrak, hmat, čich, sluch, chuť). Základní škola je
dvoustupňová, přičemž I. stupeň je tvořen pěti ročníky a II. stupeň čtyřmi ročníky. Součástí ZŠ je
školní klub, jídelna, družina a tělocvična s vhodným zázemím. V areálu se pak dále nachází školní sad,
skleník a víceúčelové sportovní hřiště. Kamenné učebny a kabinety jsou dále doplněny kreslírnou,
dílnou, kuchyňkou, učebnou hudební výchovy a školní knihovnou.8
Na jednu třídu I. stupně v současné době připadá 15 dětí. Na rok 2014/2015 bylo přijato dětí 14.
Průměrný počet žáku na jednu třídu na II. Stupni je 17. Z tohoto vyplývá, že počet žáků v jednotlivých
třídách klesá. V budoucnu hrozí slučování tříd či rušení celých škol, které z důvodu nevyužití svých
kapacit bude neustále těžší udržovat a financovat. Jedním z řešení je zvyšování atraktivity a kvality
poskytovaného vzdělání, které by přilákalo nové žáky z jiných obcí, kteří by byli ochotni za lepším
vzděláním každodenně dojíždět.
Zásadní výzvou je však zvýšit počet místních dětí, čehož se dosáhne opět pouze zabráněním
odchodu mladých lidí a zvýšením počtu mladých rodin. K tomu je potřeba zajistit vhodné podmínky,
jako je dostupné bydlení, možnost dobrého pracovního uplatnění, dobrá občanská vybavenost
městyse, kvalitní školství atd.

8

http://www.zsfrymburk.cz/
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Obrázek 9 Základní a mateřská škola ve Frymburku

Zdroj: http://www.zivefirmy.cz/zs-a-ms-frymburk_f217426

1.9.2 STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ
Ve Frymburku se nenachází žádná střední škola. Nejbližší střední školy jsou:


Gymnázium Český Krumlov,



Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov,



Přeshraniční hotelová škola Bad Leonfelden



Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a střední odborné učiliště Kaplice.

Gymnázium nabízí tři studijní obory pro denní docházku, které se liší pouze délkou studia na 4, 6
nebo 8 let.9 Studijní obory poskytované Střední odbornou školou zdravotnickou a Středním
odborným učilištěm Český Krumlov jsou Zdravotnický asistent a Sociální činnost.10 V dojezdové
vzdálenosti je též přeshraniční hotelová škola Bad Leonfelden, která je spřízněnou školou pro SŠ
a VOŠ cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Proto se zde v německém jazyce vzdělávají i čeští
studenti. Tato škola nabízí tříletý obor ukončený závěrečnou odbornou zkouškou či pětiletý obor
s maturitou se zaměřením na hotelový management a wellness, turismus a management volného
času, či obor management hotelu a gastronomie.11 Další středoškolské vzdělání lze v okrese Český
Krumlov získat studiem gymnázia, střední školy ekonomické a středního odborného učiliště v Kaplici.

9

http://www.gymck.cz/
http://www.zdravkack.cz/
11
http://www.baletour.at/tschech/index.htm
10
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Obrázek 10 Střední školy v okrese Český Krumlov

Zdroj: googlemaps.cz

1.9.3 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYSOKÉ ŠKOLY
V Jihočeském kraji se nachází 4 vysoké školy a 17 vyšších odborných škol. Nejvíce studijních oborů
(220) dle 8 různých fakult nabízí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.12 Dalšími vysokými
školami jsou Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola evropských
a regionálních studií, o.p.s. a Fakulta managementu pražské Vysoké školy ekonomické v Jindřichově
Hradci. Dojezd do vysokých škol však už není omezen pouze na kraj.13

12

http://www.jcu.cz/

13

http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/casove_rady_3_cast/$File/CZ0310_3.pdf
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Tabulka 15 Seznam Vysokých škol v Jihočeském kraji
Seznam Vysokých škol v Jihočeském kraji
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (fakulty: filozofická, pedagogická,
ekonomická, zemědělská, teologická, přírodovědecká, rybářství a ochrany vod,
zdravotně sociální)

České Budějovice

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

České Budějovice

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Písek

VŠE Praha: Fakulta managementu

Jindřichův Hradec

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obrázek 11 Vysoké školy v Jihočeském kraji

Zdroj: googlemaps.cz
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1.10

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT

Díky jedinečné přírodě a dochovaným kulturním a technickým památkám je cestovní ruch hlavní
a nejvýznamnější hospodářskou oblastí, která v posledních 20 letech ovlivňuje rozvoj celého
lipenského regionu, sféra cestovního ruchu. Díky znovuotevření hranic se sousedním Německem
a Rakouskem se v oblasti Lipenska úspěšně rozvíjí přeshraniční cestovní ruch.
Klíčovou destinací pro letní rekreaci na Lipensku je v současné době oblast levého břehu nádrže
Lipno, kde se také koncentruje vyšší počet zařízení nabízejících služby cestovního ruchu (ubytování,
stravování, kultura, sport atd.)
Hlavní atraktivity Lipenska:
 Vodní nádrž Lipno,
 CHKO Šumava a NP Šumava,
 Pohoří Šumava,
 Skiareál Lipno, Skiareál Sterstain, Skiareál Hochficht (na rakouské straně hranice),
 Stezka korunami stromů, bobová dráha,
 Sportovní vyžití (vodní sporty – jachting, windsurfing, rafting; běžecké a sjezdové lyžování,
cykloturistika a pěší turistika),
 Ledovcová jezera:


Plešné jezero, Čertovo, Černé, Laka,

 Schwarzenberský kanál – plavební kanál postavený na přelomu 18. a 19. stol. V minulosti
sloužil jako spojka mezi Vltavou a Dunajem,
 Jezerní stezka – stezka k Plešnému jezeru z Nové pece, která vede přes Kamenné moře
 Kamenné moře,
 Hrady, zámky a kláštery:
 Vítkův hrádek, Hrad Rožmberk, Cisterciácký klášter Vyšší Brod, Zámek Český Krumlov,
 Trojmezí – hranice tří států,
 Málo frekventovaný pravý břeh Lipna (zaniklá obce Zvonková).

1.10.1 UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VE FRYMBURKU
Tabulka 16 Ubytovací a stravovací zařízení

Frymburk

Ubytovací zařízení

Stravovací zařízení

31

12

Zdroj: ČSÚ

Jak už bylo zmíněno výše, tak pohostinství je hlavní ekonomickou činností ve Frymburku. Nachází
se zde 31 ubytovacích zařízení a 12 stravovacích zařízení.
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1.10.2 NÁVŠTĚVNOST
Cestovní ruch je pro městys Frymburk zásadní. Svojí polohou u největší vodní plochy v Česku Lipna
a u pohoří Šumavy je Frymburk vyhledávanou lokalitou.
Tabulka 17 Informace o návštěvnících městyse Frymburk
Rok

Počet příjezdů

Rezidenti

Počet přenocování

Rezidenti

Průměrný
počet
přenocování

2000

14 246

9 034

65 646

38 689

4,6

2001

23 728

19 877

80 017

68 765

3,4

2002

14 142

11 064

47 922

38 675

3,4

2003

12 750

8 409

53 437

35 675

4,2

2004

30 390

23 314

96 574

71 371

3,2

2005

17 796

12 227

73 669

49 588

4,1

2006

18 676

13 074

88 492

64 399

4,7

2007

14 792

8 814

56 357

31 588

3,8

2008

18 995

12 645

63 022

34 771

3,3

2009

27 468

20 564

80 801

58 493

2,9

2010

32 277

25 400

86 041

65 061

2,7

2011

30 624

23 924

78 418

60 717

2,6

2012

34 092

26 262

91 434

69 658

2,7

Zdroj: ČSÚ

U obce (městyse) Frymburk je snižováním průměrného počtu přenocování výrazné. Z roku 2000
poklesla tato hodnota v roce 2012 o skoro celé 2 noci. Pokles průměrného počtu přenocování je
v současné době trendem. Lidé více cestují, ale na kratší dobu. Na druhou stranu navštívilo tento rok
Frymburk nejvyšší počet návštěvníků, a to 34 092. Celkový počet přenocování přesahoval 91 tisíc, což
je za posledních 12 let druhé nejvyšší číslo.
Jedním z hlavních cílů Lipenska je udržení si dostatku turistů po celý rok, ne jenom v období letní
a zimní sezóny. Městys Frymburk chce na svém území vybudovat unikátní Návštěvnické centrum
Lipensko – fauna a flóra sladkovodního světa, které by umožňovalo další aktivity pro návštěvníky
celoročně nebo při špatném počasí, které je v této oblasti častým jevem.
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Obrázek 12 Námět - Návštěvnické centrum LIPENSKO – Fauna a flóra sladkovodního světa

Zdroj: vlastní

1.10.3 CYKLODOPRAVA, PĚŠÍ A VODNÍ TURISTIKA
Atraktivních tras vhodných k turistice je v městysi a jeho okolí mnoho. Frymburk je situován
u Lipenského jezera, uprostřed mnohých přírodních krás a historických měst. Je zde značné množství
příležitostí pro turistiku a relaxaci v přírodě, a to pro všechny věkové kategorie.

CYKLOTURISTIKA
MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÉ TRASY
Krajem prochází mezinárodní cyklistická trasa EuroVelo 7 (propojení Baltského a Středozemního
moře), jejíž součástí jsou na území Jihočeského kraje dálkové cyklotrasy č. 11 a 12.
Greenways Praha – Vídeň je součástí evropské sítě mezinárodních tras a začleňuje tak Jihočeský
kraj do evropského dopravního systému. To je patrné z následujícího obrázku. Jihočeské úseky
cyklotras č. 11 a 12 jsou rovněž součástí trasy Greenways Praha – Vídeň. Greenways Praha – Vídeň
představuje síť téměř 700 km tras a stezek pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Na páteřní
dálkovou cyklotrasu mezi Prahou a Vídní navazují tematické okruhy.
Greenway řemesel a vyznání vychází z Jindřichova Hradce a po několika kilometrech vchází na
území kraje Vysočina. Stezka svým názvem připomíná řemeslné tradice a historické zápasy na pomezí
Vysočiny. V Jindřichově Hradci a Slavonicích navazuje na dálkovou cyklotrasu Greenways Praha –
Vídeň. V délce asi 120 km na území kraje Vysočina a Jihočeského kraje vede po cyklotrasách
a turistických značkách, ale i mimo ně.
Eurovelo 13 Železná opona – krajem se plánuje procházet dálková mezinárodní trasa Eurovelo 13
(propojení Barentsova a Černého moře) jeho součástí bude Vltavská cesta, dálkové trasy 33, 34 a 48
Greenways Praha – Vídeň.
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DÁLKOVÉ CYKLOTRASY V JIHOČESKÉM KRAJI
Dálkové cyklotrasy I. třídy Jihočeským krajem neprocházejí. Území kraje prochází devět
vyznačených úseků cyklotras II. třídy o celkové délce 588 km. Cyklotrasy II. třídy jsou vedeny ve
směru vertikálním, severojižním od Prahy směrem na Linec (v rámci Eurokoridoru Sever – Jih
spojujícím Baltské a Středozemní moře) a směrem na Vídeň (výše uvedená cyklotrasa Greenways).
Jedná se o cyklotrasu KČT č. 11 Praha, Újezd – Týnec nad Sázavou – Neveklov – Sedlčany – SedlecPrčice – Tábor – Lom, na kterou navazuje v Lomu cyklotrasa KČT č. 12 Lom – Želeč – Hartmanice,
rozc. – Hluboká nad Vltavou – České Budějovice – Český Krumlov – Dolní Dvořiště (CZ/A). V Lomu se
dále odděluje vyznačená cyklotrasa KČT č. 32 Lom – Dírná – Jindřichův Hradec – Nová Bystřice –
Landštejn – Slavonice (Greenways), která dále pokračuje cyklotrasou KČT č. 48 Slavonice – Vranov
nad Dyjí – Hnanice – Jaroslavice – Hevlín (CZ/A) směrem na Vídeň.
Severojižně jsou dále vedeny cyklotrasy protínající východní části kraje v okrese Jindřichův Hradec,
propojující východní Čechy a Vysočinu s Dolním Rakouskem. K nim patří cyklotrasa KČT č. 16 Hlinsko –
Jihlava – Telč – Dačice – Slavonice a na ni navazující cyklotrasa KČT č. 17 Slavonice – CLO (CZ/A –
Fratres).
Další směr dálkových cyklotras v Jihočeském kraji je veden horizontálně, tedy západovýchodně.
Jako vnitrozemská je vedena dálková cyklotrasa KČT č. 31 Plzeň, Koterov – Šťáhlavy – Bílovice –
Nepomuk, železniční stanice – Lnáře – Blatná – Mirotice – Kučeř – Bernartice – Stálec – Malšice –
Lom. V Lomu na tuto cyklotrasu navazuje výše popsaná cyklotrasa Greenways č. 32 směrem na jižní
Moravu a Vídeň. Jako příhraniční jsou vedeny dálkové cyklotrasy KČT č. 33 Železná Ruda (CZ/D) –
Gerlova Huť – Kvilda – Nová Pec – Frymburk – Lipno – Vyšší Brod (CZ/A) a na ni navazující č. 34 Vyšší
Brod – Dolní Dvořiště (CZ/A) – Horní Stropnice – Nové Hrady (CZ/A) – České Velenice (CZ/A), která je
ve svém pokračování regionální cyklotrasami KČT č. 341 a 322 napojena před Novým Vojířovem na
Novobystřicku na cyklotrasu Greenways č. 32.
Regionální cyklotrasy
V Jihočeském kraji je vyznačeno osm úseků regionálních cyklotras III. třídy o celkové délce 186 km.
Síť regionálních cyklotras doplňuje a propojuje výše popsané dálkové cyklotrasy a zajišťuje napojení
území kraje na okolní regiony.
Cyklotrasa KČT č. 121 Prachatice – Vlachovo Březí – Volyně - Pod Čekankou – Nová Ves –
Žichovice propojuje jihočeské a západočeské podhůří Šumavy a navazuje v Žichovicích na cyklotrasu
KČT č. 312 Blatná – Horažďovice – Žichovice – Sušice – Modrava, která spojuje vnitrozemí ze směru
od Prahy s centrální Šumavou. V Blatné na tuto cyklotrasu navazuje cyklotrasa KČT č. 311 Blatná –
Myštice – Milovice – Chraštice, která propojuje Jihočeský a Středočeský kraj dále směrem na Prahu
(vyústění na komunikaci I/19 a dále pak na I/19 na Prahu). Další větví v této oblasti je cyklotrasa KČT
č. 331 Bučina (CZ/D) – Horská Kvilda, rozc. Nad Zlatou studnou – Svojše – Rejštejn – Radešov – Anín –
Sušice.
Další regionální cyklotrasy jsou vyznačeny na Třeboňsku. Cyklotrasa KČT č. 122 České Budějovice –
Třeboň (včetně cyklotrasy 122A Lomnice nad Lužnicí – rybník Dvořiště) přivádí cyklisty z krajského
města na Třeboňsko, příhraniční cyklotrasy KČT č. 341 České Velenice – Halámky CLO – Chlum
u Třeboně a č. 322 Chlum u Třeboně – Dolní Pstruhový rybník (poblíž Nového Vojířova) propojují
dálkové cyklotrasy č. 32 a 34, jak je uvedeno výše.
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Místní cyklotrasy
Síť cyklotras IV. třídy Jihočeského kraje je zdaleka nejrozsáhlejší v rámci celé ČR. Rozsah sítě
cyklotras IV. třídy druhého kraje v pořadí – kraje Středočeského (včetně regionu Praha) – je o více než
1 300 km kratší. Síť cyklotras IV. třídy v Jihočeském kraji tak tvoří téměř 25 % všech cyklotras této
třídy na území ČR.
Cyklostezky na Lipensku
Po levém břehu Lipna oblastí turisticky velmi frekventovanou je vedena cyklistická trasa Nová Pec
– Horní Planá – Frymburk – Lipno nad Vltavou – Loučovice – Vyšší Brod. Byla vystavěna v délce 65 km
v roce 1999 za přispění programu Phare CBC. Je součástí dálkové cyklotrasy č. 33 vedoucí příhraničím
Šumavy na Železnou Rudu a v některých částech je tvořena samostatnou cyklostezkou. Dalším velice
oblíbeným úsekem majícím charakter cyklostezky je část cyklotrasy KČT č. 33 na trase Stožec – Nová
Pec, která je hojně využívána jak cyklisty, tak v poslední době i in-line bruslaři.
Cyklostezka využívá páteřní cyklotrasu Vltavská a doplňuje trasu na protějším břehu Lipna, které
jsou prostřednictvím tří převozů napojeny na páteřní cyklostezku na levém břehu a prostřednictvím
pěti hraničních přechodů na rakouské cyklotrasy.
Novou cyklostezku podél Lipenské přehrady uskutečnily obce Frymburk a Lipno nad Vltavou. Na
přibližně 8 km dlouhé stezce vybudovaly odpočinková místa i parkoviště. A využitím trasy 33 v délce
cca 10 km podél Lipna.

Páteřní cyklotrasy
V Jihočeském kraji byla vybudována síť páteřních tras převážně po tocích velkých řek s propojením
turisticky významných míst a současně respektováním alespoň základního členění dálkových tahů na
směry severojižní a západovýchodní. Nadací Jihočeské cyklostezky jsou představovány pilotní
projekty Otavské a Vltavské cyklocesty a dále Lužnice Nežárka, která je v přípravě.
Vltavská cyklotrasa
Vede od pramenů Vltavy až k jejímu soutoku s Labem u Mělníka, a její jihočeská část, která je
vyznačena dopravním značením v terénu, je přes 285 kilometrů dlouhá. Tato stezka se stala páteřní
komunikací spojující příhraničí a Jihočeský kraj se Středočeským krajem. Na ni navazuje trasa podél
Otavy a trasy u hranic s Rakouskem.
Otavská cyklotrasa
Míří do jižních Čech ze západu, je dlouhá přes 150 kilometrů. Vede od Modravy přes Sušici
a Horažďovice v Plzeňském kraji a dále do Strakonic a Písku až na Zvíkovské Podhradí, kde se stýká
s Vltavskou cestou.
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Obrázek 13 Síť cyklotras na Lipensku

Zdroj: cyklistikakrnov.com

Cyklotrasy v blízkém okolí Frymburka
Pro cykloturisty zdržující se na území či v okolí Frymburku je skutečným zážitkem trasa po pravém
břehu Lipna. Díky svým málo frekventovaným silničkám a krásnou, téměř neporušenou přírodou
u Rakouské hranice je velkým lákadlem pro všechny věkové kategorie. Pravý břeh propojuje pět
cyklotras značených dle celostátní metodiky Klubu českých turistů. Tyto cyklostezky se na páteřní
cyklostezku na levém břehu Lipna a též na rakouské cyklotrasy napojují pomocí 3 převozů. Mezi tyto
trasy patří:14
-

14
15

Trasa č. 1019 - Frýdava - okruh
Trasa č. 1020 - Nové Chalupy – Přední Zvonková
Trasa č. 1021 - Frýdava – Svatý Tomáš
Trasa č. 1022 - Černá v Pošumaví – Kyselov
Trasa č. 1033 - Nová Pec – Vyšší Brod15

http://frymburk.info/kudykam.php
http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=115042
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Obrázek 14 Mapa turistických tras na území městyse Frymburk a jeho okolí

Zdroj: mapy.cz

Trasa č. 1019 - Frýdava - okruh
Tato trasa červeného cyklookruhu o délce 36 km má počátek ve Frymburku. Trasa pokračuje
přívozem do Frýdavy, odkud vede přes obce Přední Výtoň, Spáleniště (hraniční přechod Guglwald),
Pasečná, Rychnůvek, Kyselov a zpět do Frymburku. Během trasy po asfaltové silnici lze pocítit mírná
stoupání, strmější a delší stoupání na Svatý Tomáš.
Trasa č. 1020 - Nové Chalupy – Přední Zvonková
Tento úsek střední obtížnosti, dlouhý 9,50 km, začíná v obci Nové Chalupy (Nová Pec) a vede skrze
obec Bližší Lhota do Přední Zvonkové. Trasa je tvořena asfaltovým a zpevněným povrchem místních
a účelových komunikací. Svou charakteristikou je vhodná pro horské a trekkingové bicykly.
Trasa č. 1021 – Frýdava – Svatý Tomáš
Osmi kilometrová trasa vedoucí z Frýdavy na Svatý Tomáš je středně obtížná a vhodná pro
všechny typy kol. Trasa má pásové zelené značení a vede po místních a účelových komunikacích
asfaltového povrchu.
Trasa č. 1022 - Černá v Pošumaví – Kyselov
Tato trasa využívající převozu vede z Černé v Pošumaví, přes Bližnou a Dolní Vltavice do Kyselova.
Tento úsek dlouhý 6,5 km je středně obtížný a vhodný pro horská a trekkingová kola. Značení trasy je
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pásové bílé. Cesta vede po komunikacích III. třídy a účelových komunikacích s asfaltovým povrchem.
Trasa č. 1033 – Nová Pec – Vyšší Brod
Tato nejdelší trasa střední obtížnosti spojuje předešlé cyklostezky v jeden padesátikilometrový
celek. Značení trasy je silniční. Cyklostezka sestává z asfaltového či zpevněného povrchu místních
a účelových komunikací.
Obrázek 15 Lipenský okruh

Zdroj: http://www.ceskehory.cz/cyklotrasy/map.php?ID=86&mutace=

Lipenské jezero je lemováno 21 km dlouhým okruhem cyklostezek, z nichž několik prochází přímo
skrze Frymburský poloostrov. Cyklostezka Jezerní I. (Lipno – Frymburk – Frýdava – Přední Výtoň –
Lipno) je dlouhá 19,8 km a lze ji projet do jedné hodiny. Je to základní cyklotrasa, kterou by si měl
projet každý cyklista navštěvující Lipensko. Trasa není náročná a tím je vhodná i pro malé cyklisty.
Okruh stezky Jezerní II. (Lipno – Frymburk – Vřesná – Milná – Kovářov – Hrdoňov – Posudov –
Frymburk – Lipno) je nenáročná trasa s mírným stoupáním, vede v okolí Lipenského jezera převážně
mimo veřejné komunikace. Cyklostezka zvaná Tomášská (Lipno – Lipno hráz – Přední Výtoň – Svatý
Tomáš – U Korandy – Frýdava – Frymburk – Lipno) dlouhá cca 40 km je určena pro zdatnější cyklisty
a je vedena zejména po cyklostezkách či silnicích s minimálním provozem. Po cestě se lze zastavit ve
Svatém Tomáši, na zřícenině Vítkova hrádku či zhlédnout Schwarzenberský plavební kanál U Korandy.
Poslední trasou je Šumavská silniční cyklotrasa 33 „Christiana Battahlii“ (Vyšší Brod – Frymburk –
Černá v Pošumaví – Horní Planá – Nová Pec – Lenora – Borová Lada – Kvilda – Železná Ruda) o délce
103 km. Tato cyklotrasa střední až lehké obtížnosti je vhodná pro horská kola. Mezi zajímavosti této
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trasy patří kromě městyse Frymburk též Vyšebrodský klášter, Čertova stěna, rodný dům Adalberta
Stiftera v Černé v Pošumaví, Klostermannova chata na Modravě či památky Železné Rudy.16

PĚŠÍ TURISTIKA
Frymburk svým umístěním poskytuje úžasné přírodní podmínky pro letní turistiku. Příkladem je
krátká (dvouhodinová) vycházková trasa pro rodiny s dětmi či seniory. Tato trasa vede z náměstí po
stezce pro pěší turisty, křížovou cestou na vršek Svatá Marta ke zrekonstruované kapli „Vysoká
Muka“. Turisté si odtud vychutnají ohromující výhled na celý Frymburk a jeho okolí s možností vidět
za dobrých podmínek vrcholy Alp v Rakousku. Dále se zde nacházejí nástupní místa na žlutě a zeleně
značené trasy Klubu českých turistů:
-

Žlutá: Frymburk - sv. Tomáš - Pasečná Frymburk - Kaliště - Alpská vyhlídka - Lipno nad Vltavou
Zelená: Frymburk - Plískov - Slupečná - Lipno nad Vltavou - Frymburk - Vřesná - Milná –
Světlík
- Naučná stezka Lipno – Frymburk - Naučná stezka Lipno vede mezi severní částí Lipno nad
Vltavou a Frymburkem. Je jednosměrná a kopíruje až na jedno odbočení trasu žluté turistické
značky. Trasa dlouhá 5,5 km začíná na parkovišti pod lyžařským areálem Kramolín a končí nad
obcí Frymburk.

BĚŽECKÉ A SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
Běžecké lyžování je dostupné v blízkém okolí městyse Frymburk. Je zde upravováno několik
desítek kilometrů běžeckých tras:


Trasa mezi Frymburkem a Kramolínem. Stopa je vhodná jak pro skating tak i volný styl.
Je zde zelený a červený okruh (celkem 14,5 km);



Další trasou je Frymburk – Svatonina Lhota;



Trasa po zamrzlé hladině Lipna

Sjezdové lyžování je ve Frymburku Skipark Frymburk, kde se pro sezonu 2014/2015 nepodařil vlek
po úpravách zprovoznit. Dalšími blízkými upravovanými sjezdovkami je Skiareál Lipno. Je zde
upraveno přes 9 km sjezdovek.
Další možnost sjezdového lyžování je v Rakousku v areálu Sterstein a Hochficht.

16

http://www.czech-tim.cz/rubriky/tim-na-kole/7167-jihocesky-cykloraj
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Tabulka 18 Mapa tras pro běžkaře

Zdroj: bilastopa.cz

VODNÍ TURISTIKA
Lipenská přehrada se svým písečným povrchem a mělkými přístupy do vody představuje ideální
možnost pro odpočinek, vodní sporty či rybaření. Přímo v městysi je samotná nabídka pláží velmi
bohatá. Nachází se zde obecní Pláž Frymburk (pod základní školou), pláž pod hotelem Frymburk
Wellness, pláže v kempech Vřesná a Frymburk a pláže v Hrdoňově, Kobářově či na Větrníku. Jsou zde
velmi příznivé podmínky pro windsurfing a jachting, které ročně přilákají velké množství turistů, kteří
vyhledávají sportovní vyžití či klidně strávený čas na vlastní či vypůjčené lodi. Lipno též poskytuje
vhodné podmínky pro rybaření a někdy je dokonce nazýváno „rybářským rájem“. Rybáři zde chytí
téměř veškeré druhy ryb a ne nadarmo je toto jezero na prvním místě mezi významnými rybářskými
revíry.17

17

http://frymburk.info/kudykam.php
60

ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK

1.10.4 KULTURA A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
V obci se nachází městská knihovna a muzeum zaměřené na historické předměty a artefakty dané
oblasti. Frymburk pečlivě plánuje své akce a slavnosti, a na svých stránkách uveřejňuje plánované
aktivity k jednotlivým datům. V současné době městys plánuje tyto tradiční aktivity:
-

Ples městyse Frymburk a ples sboru dobrovolných hasičů
Lyžařské běžecké závody (Skimaratón, Skadi Loppet)
Technický sedmiboj dvojic
Tradiční turnaje a závody (stolní tenis, tenis, fotbal, nohejbal, šachy)
Jarní projížďky na plachetnici Papillion
Rej čarodějnic
Prvomájový cyklovýlet (pro děti i dospělé)
Májové kolo – frymburská desítka
Frymburské slavnosti (16. ročník)
Frymburkfest
Mše svatá na Martě
Jihočeská hasičská liga
Svatováclavský cyklovýlet
Zpívání u stromečku
Čertovský rej
Rožmberská ploutev (každoroční plavecké závody dětí v bazénu v Českém Krumlově)
Betlémské světlo míru
Vánoce s trpaslíkem
Vánoční koncert (pěvecký sbor Harmonie v kostele sv. Bartoloměje)
Do Frymburku je také zasazen děj hry Lijavec - Divadla Járy Cimrmana18

Zázemí pro kulturní a společenské aktivity je v obci nedostatečné. Většina aktivit je pořádána
venku či v prostorách pořadatelů, například ve škole, Wellness Hotelu Frymburk či v restauracích.
Cílem městyse Frymburk je zrekonstruování staré budovy kulturního domu a vytvořit tak další zázemí
pro kulturní akce.

18

V 90. letech napsala dvojice autorů Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, zakladatelé Divadla Járy Cimrmana,

hru Lijavec. Celá hra je situována do starobince ve Frymburku, který by v dnešní době byl zatopen. Hra
pojednává o tzv. ozdravném divadle pro seniory. Je zasazená do roku 1918 těsně před tím, než se definitivně
rozpadla Habsburská monarchie.
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1.10.5 KULTURNÍ PAMÁTKY
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Obrázek 16 Kostel sv. Bartoloměje

Tato dominanta území byla dokončena roku 1277 a následně byla
věnována Vítkem z Rožmberka benediktinskému proboštství v Zátoni.
Tento zděný kostel byl několikrát přestavěn, díky čemuž nabýval
různých podob. První přestavba roku 1530 dala kostelu gotickou
podobu, ze které se dodnes dochovala síťová klenba Presbytáře. Dále
v letech 1649-1652 vznikla přestavbou valená klenba lodi a k poslední
přestavbě došlo roku 1735. Interiér kostela je zdoben v barokním stylu,
ale nejnápadnějším prvkem celého kostela je jeho věž. 19
Zdroj: google.com

MOROVÝ SLOUP NA NÁMĚSTÍ
Obrázek 17 Morový sloup ve Frymburku

Směrem dolů od kašny se nachází mariánský sloup, který byl v roce
1635 postaven na žádost vyšebrodského cisterciáckého mnicha Jana
Františka Laticha. Tento sloup měl ochraňovat občany Frymburku před
morem a válkami. Tento frymburský mariánský sloup se řadí mezi
nejstarší v Čechách.20

Zdroj: google.com

DESKA SE ZNAKEM ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Pod mariánský sloup byl roku 1904 vystavěn pomník s bronzovou sochou v životní velikosti císaře
Josefa II. Tato socha byla po patnácti letech odstraněna, jelikož připomínala dlouhodobý útlak
a nadvládu Habsburků v Čechách. Na zbylý podstavec byl přenesen bronzový reliéf Adalberta Stiftera,
který byl po druhé světové válce také odstraněn. Tento podstavec byl poté využit pro umístění desky
se znakem Československé republiky s datem 9. 5. 1945. Poté byla deska částečně přebroušena
a datum bylo přepsáno na v současnosti uznávané 8. 5 1945. Roku 1995 byla deska doplněna o další
desku s nápisem dokládajícím osvobození Frymburku americkou armádou 6. 5. 1945. Tento
nenápadný objekt frymburského náměstí je výmluvným svědkem komplikované minulosti kraje
a vyrovnávání se s ní.21

19

http://empepa.net/2014/06/21/jizni-cechy-kraj-za-lipnem/

20

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frymburk,_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_morov%C3%B
D_sloup.jpg
21
http://www.krajinazaskolou.cz/application/Pages/UnitView.aspx?unitId=3307&rt=%2Fapplicatio
n%2FPages%2FProjectView.aspx%3FprojectId%3D112%26currentPage%3D2&lang=Primary
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KAPLE A KŘÍŽOVÁ CESTA NA MARTĚ
Obrázek 18 Kaple a křížová cesta Na Martě

Výšina nad Frymburkem zvaná Na Martě poskytuje
okouzlující výhled na Frymburk, Plechý, rakouský
Hochficht a při dobré viditelnosti až na Alpy. Na
této výšině se již od roku 1898 nachází kaple Panny
Marie Bolestné neboli Vysoká Muka. Její vnitřní
výzdoba byla tvořena šumavskými obrázky
malovanými na skle a znázorňujícími křížovou
cestu. Ke kapli byly pořízeny tři sochy
s Ukřižovaným uprostřed. K této kapli vede
z Frymburku křížová cesta. Později v období
komunistického režimu byla kaple i křížová cesta
zničeny, a to až do roku 1992, kdy došlo k jejich opravě a následnému vysvěcení v roce 2000.
U jmenované kaple nalezneme i studánku.22
Zdroj: google.com

POMNÍK ADALBERTA STIFTERA
Obrázek 19 Pomník Adalberta Stiftera

Frymburský rodák a pozdější ředitel vídeňské
průmyslové školy Jordan Kajetan Markus nechal na
počátku 20. století postavit pomník Adalbertu
Stifterovi v prostoru dolní části parku. Základy
pomníku tvořily šumavské balvany. Bronzový reliéf
básníka šumavských hvozdů vytvořil roku 1902
Hans Rathauský, který je též autorem obdobného
pomníku v Linci a reliéfu v Horní Plané. Reliéf byl
později přenesen na podstavec pomníku císaře
Josefa II. Na jeho původní místo byl přenesen bronzový reliéf Jahna Thurnvatera, jenž kdysi řídil sbory
dobrovolníků proti napoleonským vojskům. Kolem roku 1946 byl bronzový reliéf A. Stiftera přenesen
a kamenný památník zůstal dlouho prázdný. Až po jeho objevení ve frymburské hasičské zbrojnici byl
reliéf navrácen na své původní místo.23
Zdroj: google.com

1.10.6 SPORT
Území a okolí městyse nabízí nekonečné sportovní vyžití pro místní občany a turisty. Některé
sportovní příležitosti jsou pouze sezónní. Mezi takové aktivity patří zimní sporty a letní sporty. Mezi

22

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Panny_Marie_Bolestn%C3%A9_(Frymburk),
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_krcesf.xml
23
http://www.frymburk.info/historie_objekty.php
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zimní sporty provozované na území Frymburka řadíme bruslení či běh na lyžích po zamrzlé hladině
Lipna. Frymburk nabízí upravené lyžařské tratě Na Martě či v Hrdoňově. Na Martě je vybudován nový
Skipark Frymburk, který se bohužel v sezóně 2014/2015 nepodařilo zprovoznit provozních důvodů.
V dojezdové vzdálenosti 10 km se nachází moderní Skiareál Kramolín a ve vzdálenosti 35 km areál
Sterestein a 65 km přes Rakouské hranice se rozprostírá lyžařské středisko Hochficht. Strojově
upravované stopy pro běh na lyžích jsou ve Frymburku (45 km dlouhé), Náhlově, Sv. Lhotě
a samozřejmě mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou (Kramolínen). Letní sporty jsou
reprezentovány zejména cyklistikou, pěší turistikou a vodními sporty, zejména potápěním.
V městyse je několik sportovních zařízení. Mezi ně patří fotbalové hřiště, tělocvična školy, tenisové
antukové kurty, antukové hřiště pro nohejbal a volejbal a nový víceúčelový sportovní areál s umělým
povrchem. Občané Frymburka se sdružují v několika sportovních klubech:







SK lyžaři běžci (údržba tras, pořádání závodů),
SK tenis Frymburk (okresní přebor mužů),
Aqualungclub Frymburk (sportovní potápění),
FC Šumava Frymburk (fotbalový klub Frymburk),
Asociace sportu pro všechny (cvičení žen, aerobic, gymnastika),
OS Lipno – Dunaj (občanské sdružení pořádající sportovní akce).

Obrázek 20 Skipark Frymburk

Zdroj: http://www.vls.cz/olsina/zimni-nabidka/skipark-frymburk
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1.10.7 SPOLKY A SDRUŽENÍ


Sbor dobrovolných hasičů Frymburk, který spolu s profesionálními hasiči zasahuje při
velkých požárech. Dalšími aktivitou místních hasičů je podílení se na organizaci a zajištění
plesu Městyse Frymburk, Frymburských slavností či stavění máje. SDH zajišťuje také sběr
železa a v současnosti se nejvíce věnuje práci s mládeží.



Český rybářský svaz MS Frymburk - Tato místní skupina zajišťuje výsadbu ryb, údržbu
čistoty břehů, prořezávání potoků a pořádání rybářských soutěží.



SPOZ – sbor pro občanské záležitosti - Tento spolek pořádá část místních akcí, mezi které
patří například vítání dětí, mikulášské besídky a pohoštění pro ženy nad 55 let a muže nad
60 let.



Frymburský svaz žen, který se stará o místní park, pořádání módních přehlídek, jarních
a podzimních burz a akcí pro děti a ženy.
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Obrázek 21 Centrum IZS ve Frymburku

Zdroj:http://www.pozary.cz/clanek/77220-centrum-izs-v-obci-frymburk-na-jihu-cech-bylo-slavnostneotevreno-slouzit-bude-hasicum-i-zachranarum/
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1.11

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Jihočeský kraj je dlouhodobě považován za zemědělskou oblast s rozvinutým lesnictvím
a rybářstvím. Zemědělství se významně podílí na údržbě a tvorbě krajiny, lesnictví plní významnou
ekonomickou, krajinotvornou a rekreační funkci a rybářství je dlouholetým fenoménem tohoto kraje.
Recese ekonomiky České republiky v roce 2012 se odrazila i na výsledcích agrárního sektoru. V roce
2012 mírně (o 0,09 %) poklesl nominální podíl zemědělství (na 1,32 %) na HDP republiky. Jihočeský
kraj má v odvětvové struktuře hrubé přidané hodnoty druhý nejvyšší podíl zemědělství, lesnictví
a rybářství mezi všemi kraji republiky (po kraji Vysočina).

1.11.1 ZEMĚDĚLSTVÍ
Podle Českého statistického úřadu bylo v okrese Český Krumlov v roce 2010 obhospodařováno
celkem 47 881 ha. Z toho 10 694 připadlo na ornou půdu. Rostlinná výroba v okresu je zaměřena
především na pěstování pšenice, ječmene, ovsa, žita, luskovin, kukuřice na zeleno a siláž. Živočišná
výroba se orientuje na chov drůbeže, skotu a prasat.
Okres Český Krumlov je v rámci kraje nejmenší co do plochy obhospodařované orné půdy
s nepatrným rozdílem od okresu Prachatice. Struktura plodin na orné půdě se výrazně neliší od
krajského průměru. Pěstuje se zde 45 % obilovin, z toho 54,8 % připadá na pšenici, 22 % na ječmen,
12 % na oves a 4 % tvoří žito. Podíly ploch jsou téměř u všech obilovin nejmenší z celého kraje. Pouze
plochou žita, kukuřice na zrno a luskovinami převyšuje okres Prachatice. Poměrně dobré zastoupení
má v kraji i podíl pícnin na orné půdě (35,2 %), z nichž dominantní postavení mají víceleté pícniny
a hned poté jednoleté pícniny s výrazným zastoupením kukuřice na zeleno a siláž (40,8 %).
Celková rozloha katastrálního území městyse Frymburk je 5 407 ha. Níže uvedená tabulka a graf
znázorňují rozložení plochy území podle struktury půdy. Tabulka i graf ukazují, že největší plochu
katastrálního území tvoří lesní pozemky (27 %), dále pak zemědělská půda (23,3 %) a vodní plochy
(22,5 %), minimální území tvoří zahrady (0,1 %) a zastavěná plocha a nádvoří (0,3 %).

Vodní plocha
(ha)

1644

1894

1587

22

261

Celkem (ha)

Lesní pozemek
(ha)

1282

Ostatní plocha
(ha)

Zemědělská
půda (ha)

6

Zastavěná
plocha a nádvoří
(ha)

Trvalý travní
porost (ha)

355

Zahrada (ha)

Frymburk

Orná půda (ha)

Město

Tabulka 19 Struktura půdy městyse Frymburk k 31. 12. 2013

5407

Zdroj: Český statistický úřad

67
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK
Graf 6 Struktura půdy městyse Frymburk – grafické vyjádření
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Trvalý travní porost (ha)
Zemědělská půda (ha)
23%

Lesní pozemek (ha)

27%
Vodní plocha (ha)

Zdroj: Český statistický úřad

1.11.2 LESNICTVÍ
Dalším odvětvím, které spolu se zemědělstvím patří do primárního sektoru, je lesnictví. Lesní
ekosystémy pokrývají v Jihočeském kraji 10 057 km2, což činí více než jednu třetinu celkové rozlohy.
Jsou důležitým faktorem pro udržování a zlepšování životního prostředí, pro zachování ekologické
stability krajiny a biodiverzity v přírodě a v neposlední řadě působí i jako významný obnovitelný zdroj
energie. V posledních letech na lesní bohatství Jihočeského kraje negativně působí především
extrémní výkyvy počasí (např. intenzivní sucho) nebo hmyzí škůdci, ale i přesto se zdravotní stav lesů
zlepšuje.
Podle Českého statistického úřadu se na území Jihočeského kraje rozprostírá 378 tis. ha lesní
půdy, což ho v tomto ohledu staví na první místo mezi všemi kraji České republiky. Lesy Jihočeského
kraje dlouhodobě tvoří více než 14 % lesní plochy celé republiky a stupněm zalesnění je kraj na pátém
místě s podílem 37,6 % lesů z celkové plochy kraje.
Současnou druhovou skladbu tvoří zejména jehličnaté dřeviny, které v celokrajném průměru tvoří
86 %. Více než 50 % všech lesních porostů představuje smrk a přibližně 25 % borovice. V těžbě dřeva
je kraj na první pozici mezi regiony. Na druhovou skladbu lesů nemá vliv ani zalesňování, jelikož jeho
rozsah je téměř úměrný úbytku lesních porostů způsobenou těžbou dřevin. Nejvíce se v Jihočeském
kraji zalesňuje smrky a z listnatých porostů buky.24

24

http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/les_jhc_2013
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Tabulka 20 Lesnictví v Jihočeském kraji v letech 2009–2013
Jihočeský kraj

2009

2010

2011

2012

2013

Zalesňování celkem (ha)

3 171

2 836

2 629

2 383

2 255

Těžba dřeva (m b.k.) jehličnaté

2 191 327

2 282
095

2 115
280

1 831
019

1 905 253

Těžba dřeva (m3 b.k.) - listnaté

76 965

81 953

129 940

134 742

166 280

3

Zdroj: Český statistický úřad

1.11.3 RYBÁŘSTVÍ
Jižní Čechy se řadí mezi oblast nejkrásnějších rybářských revírů České republiky. V okrese Český
Krumlov se nachází místní organizace Českého rybářského svazu a místních skupin Větřní, Horní
Planá, Černá v Pošumaví a Chvalšin.
Ve Frymburku bylo v roce 2013 evidováno 37 subjektů vyvíjejících činnost zemědělskou, lesnickou
a rybářskou.25 Rybaření na Lipně je velmi populární a vyhledávanou aktivitou. Přímo v Městyse
Frymburk je Camping Frymburk, kde si mohou rybáři vypůjčit loďky a pronajmout chatky. Pro
rybaření na Lipenské přehradě je nezbytné zakoupit povolenku. V městysi je zřízen Český rybářský
svaz MS Frymburk, který zajišťuje čistotu břehů, vysazování ryb a lovení potoků, prořezávání potoků,
rybářskou stráž a její povinnosti a pořádání rybářských soutěží pro děti a dospělé.26

25

http://regiony.penize.cz/41-04545481-zakladni-charakteristiky-frymburk

26

http://www.frymburk.info/sport.php
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1.12

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.12.1 VODA
Městys Frymburk leží na poloostrově zasahujícím do vodní nádrže Lipno. Tato nádrž je na území
Frymburka odvodňována několika potoky. Mezi tyto potoky rozprostírající se celým územím patří
Náhlovský, Podhořský, Černý a Lužní potok. Tyto potoky nejsou podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.
zařazeny mezi významné vodní toky. Kvalita vody v nádrži je po celý rok vyhovující, poškodit ji můžou
jen mimořádné povodňové stavy. Hlavní nádrž zaujímá plochu asi 4650 ha o objemu 306 milionů m3,
v nadmořské výšce 726 m n. m. Přilehlé jezero zaujímá délku 48 km s maximální hloubkou ve 21,5 m.
Nad Vyšším Brodem je připojena i malá vyrovnávací nádrž značená Lipno II. Nádržemi protéká
nejdelší řeka České republiky Vltava. Celý Jihočeský kraj a s ním i Frymburk spadá do území závodu
Horní Vltava státního podniku Povodí Vltava.

1.12.2 OVZDUŠÍ
Jeden z nejvýznamnějších faktorů environmentálních problémů v České republice je znečištění
ovzduší, které je úzce spjato s vývojem v energetickém sektoru, v průmyslu, s vytápěním domácností
a vývojem dopravy. Od roku 1990 neustále vzrůstá poškození ovzduší vlivem znečisťujících látek
způsobených rostoucí dopravou.
Podle Českého statistického úřadu byly v roce 2012 v okrese Český Krumlov naměřeny tyto
hodnoty emisí: 198 tun tuhých emisí, 436,4 tun oxidu siřičitého, 181,4 tun oxidu dusíku a 3689,7
oxidu uhelnatého. Investice okresu do ochrany životního prostředí činila 77 792 Kč, z toho do ochrany
ovzduší a klimatu bylo alokováno 33 % (zbytek peněz byl využit na nakládání s odpadními vodami 61
% a nakládání s odpady 6 %). V okrese Český Krumlov se v roce 2014 konal Světový den životního
prostředí.
Mezi znečišťovatele řešeného území patří zejména domácnosti. Na obrázcích č. 22 a 23 na
následující stránce lze vidět průměrné znečištění PM10 (pevné prachové částice ve vzduchu)
a průměrné hodnoty koncentrace benzonpyrenu za roky 2009–2013. Co se týká znečištění ovzduší
PM10, je znečištění celého Jihočeského kraje na lepším průměru a samotný městys Frymburk zaujímá
jednu z nejméně ovlivněných oblastí. Znečištění benzonpyrenem se týká především větších měst,
z čehož vyplývá, že oblasti jako Frymburk zaznamenávají nejmenší hodnoty tohoto znečištění. 27

27

Zdroj: Český statistický úřad
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Obrázek 22 Průměr PM10 částic ve vzduchu za roky 2009–2013

Zdroj: ČHMÚ
Obrázek 23 Průměrné roční koncentrace benzon(a)pyrenu za roky 2009–2013

Zdroj: ČHMÚ

1.12.3 OCHRANA PŘÍRODY
Plocha lokalit výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v okrese Český Krumlov
zaujímá 36,119 km2, tzn. druhý největší výskyt v Jihočeském kraji ihned po okresu Prachatice.
V okrese se nachází několik přírodních parků, a to parky Novohradské hory (č. 5), Soběnovská
vrchovina (č. 6), přírodní park Poluška (č. 7) a Vyšebrodsko (č. 8). Nejblíže k území městyse Frymburk
leží chráněná krajinná oblast Šumava (č. 2) a přírodní park Vyšebrodsko (č. 8). Na katastrálním území
městyse Frymburk se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
nenalézají zvláště chráněná území.
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Na obrázku níže je znázorněno rozložení všech chráněných území regionu Český Krumlov. Číslo
1 znázorňuje Národní park Šumava, č. 2 je CHKO Šumava a CHKO Blanský les. 28
Obrázek 24 Mapa chráněných území regionu Český Krumlov

Zdroj: http://www.ckrumlov.info/

Koncepce uspořádání krajiny využívá k ochraně a obnově přírodních složek krajiny zejména
Územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“). ÚSES vymezuje skladebné části území, jako jsou
biocentra, biokoridory a interakční prvky dle hierarchické úrovně dělené na nadregionální, regionální
či lokální. Vymezení skladebných prvků ÚSES daného území obsahuje následující skladebné prvky:29
Tabulka 21 Skladebné prvky Územního systému ekologické stability Frymburk

Číslo

Název

Charakter

Rozloha

22

Náhlov

Lokální biokoridor

7,6 ha

23

Pod Kalištěm (Kaliště)

Regionální biocentrum 1893

24,2 ha

24

Na hutích

Lokální biokoridor

3,5 ha

25

Pod lesem

Lokální biocentrum

7,6 ha

26

K Lipnu

Lokální biokoridor

7,5 ha

28

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_pripar.htm

29

http://frymburk.info/deska/oznameni_2013-09-25_688.pdf
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Obrázek 25 Územní systém ekologické stability – Frymburk

Zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bview%5D=1&par%5Bid_r%5D=82987
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2

SWOT ANALÝZA

2.1

METODIKA

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

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

Na základě definování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je získán podkladový
materiál pro stanovení priorit, opatření a cílů popisovaného území.
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2.2

SILNÉ STRÁNKY
Silná stránka

Odůvodnění

VÝHODNÁ GEOGRAFICKÁ POLOHA

Největší vodní plocha ČR
Pohoří Šumava

KLIDNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Příjemná příroda a krajina
Zdravé prostředí
NP a CHKO Šumava, Ptačí oblast, Evropsky významná
lokalita, CHOPAV (tzv. Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod)
Nízký vliv dopravy na životní prostředí

FUNGUJÍCÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

DOSTATEČNÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ
INFRASTRUKTURA

DOBRÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST

DOSTATEČNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Zajištěný systém svozu odpadu
Zrekonstruovaná kanalizační a vodovodní síť
Nová ČOV s dostatečnými kapacitami
Vysoký podíl domácností napojených na kanalizační
a vodovodní síť
Zrekonstruovaná kanalizační a vodovodní síť
Nová ČOV s dostatečnými kapacitami
Kulturní obec
Pokrytí všemi operátory
Zavedený internet
Zajištěné poskytování internetu

POHOSTINSTVÍ

Velký výběr restauračních a ubytovacích zařízení
Zdroj prostředků pro rozpočet obce

MĚSTYS SERVIS FRYMBURK

Soběstačnost v poskytování městských služeb
Široké spektrum poskytovaných služeb v blízkém
okolí
Výhodné pro potenciální čerpání dotací

ČLENSTVÍ VE SVAZCÍCH

Místní akční skupina Rozkvět, z.s.
Regionální sdružení Šumava
Svazek lipenských obcí

PODMÍNKY PRO
CYKLOTURISTIKU
TURISTIKU

, PĚŠÍ

, BĚŽKY I SJEZDOVÉ

LYŽOVÁNÍ

LYŽAŘSKÝ AREÁL

PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU
PRO ZIMNÍ I LETNÍ SEZÓNU

Dobře značené trasy
Dobře přístupné trasy
Dobře spravovaná hustá síť tras různých náročností
Upravované běžkařské trasy
Lyžařský areál na „Martě“
Další lyžařské areály v plánu
Lyžařský areál, běžky, vodní sporty
Široká síť tras, naučné stezky, kulturní a přírodní
památky, rybaření
Wellness centrum
Infocentrum Frymburk
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Silná stránka
VELKÉ MNOŽSTVÍ KULTURNÍCH A
PŘÍRODNÍCH ATRAKTIVIT

ÚZEMÍ BEZ EKOLOGICKÝCH
ZÁTĚŽÍ

DOBRÉ SILNIČNÍ NAPOJENÍ

OSTATNÍ DOPRAVNÍ

Odůvodnění
Kulturní památky
Přírodní památky
Nulové finanční náklady na likvidaci zátěží
Kladně vnímáno za strany investorů
Silnice I/39
Silnice II/162
Silnice II/163

INFRASTRUKTURA

Přívoz přes vodní nádrž Lipno
Sportovní letiště

DEFINOVANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

Rozvojové plochy pro podnikání, volný čas, bydlení…
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2.3

SLABÉ STRÁNKY
Slabá stránka

ŠPATNÁ SILNIČNÍ
INFRASTRUKTURA

NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE
A PR, CHYBĚJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ
STRATEGIE

NEEXISTENCE STRATEGICKÝCH
ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ

ODCHOD MLADÝCH LIDÍ

NEDOSTATEČNÁ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOST

NEDOSTATEK PODNIKATELSKÉ
INVENCE

Odůvodnění
Špatná kvalita povrchu vozovky na hlavní silnici
Nebezpečný úsek na silnici
Nedostatečná kapacita parkovacích míst
Chybí komunikace jak vnitřní, tak vnější
Nedostatečná komunikace Frymburku jako destinace
CR
Nedostatečná komunikace Frymburku jako dobrého
místa pro podnikatelské aktivity
Územní plán
Strategický plán rozvoje obce
Ztráta kořenů a vztahu k Frymburku
Nechuť vychovávat novou generaci v nepříznivém
prostředí
Nedostatek pracovních příležitostí
Odchod za atraktivnějším bydlením, prací i výdělkem
Málo autobusových spojení
Neexistence vlakových spojení
Odchod mladých lidí
Chybějící konkurence
Nerozvíjející se podnikatelské prostředí (chybějící
kvalitní infrastruktura a poskytování služeb v oblasti
cestovního ruchu)

NEGATIVA CESTOVNÍHO RUCHU

Nižší návštěvnost Frymburku mimo hlavní sezóny
Dražší služby pro místní obyvatele
Nedostatečná infrastruktura

KULTURNÍ VYŽITÍ

Menší možnost kulturního vyžití
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2.4

OHROŽENÍ
Ohrožení

Odůvodnění

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ MĚSTYSE

Nepříznivý vývoj demografické křivky
V blízké době zvyšující se počet seniorů
Snižující se počet mladých lidí ve Frymburku

OHROŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Vzrůstající nároky turistů
Konkurence (nespolupráce) s okolními obcemi
Odliv turistů do zahraničí
Dlouhodobě špatné počasí
Snižování průměrné délky pobytu turistů

ZHORŠUJÍCÍ SE STAV
KOMUNIKACÍ

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

KRIZE EUROZÓNY

DOTAČNÍ SYSTÉM ČR

Vyšší zatížení komunikací v sezónách
Vysoká náročnost přípravy dopravních investic
včetně jejich financování
Možný rozpad eurozóny
Ohrožení dotačního systému
Nedodržování maastrichtských kritérií
Negativní vliv na rozvoj Frymburku
Negativní vliv na rozvoj podnikání
Negativní vliv na kvalitu života
Složitý systém čerpání
Značná roztříštěnost a velké množství programů
Různá pravidla čerpání
Nezkušenost a nekompetentnost pracovníků
implementačních agentur
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2.5

PŘÍLEŽITOSTI
Příležitosti

ROZVOJ PODNIKÁNÍ V OBLASTI
ŠETRNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

ROZVOJ CYKLOTRAS
A CYKLOSTEZEK, PĚŠÍCH
A

BĚŽECKÝCH TRAS

PODPORA INFORMAČNÍHO
CENTRA

PODPORA PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ

VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
V

OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

BUDOVÁNÍ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY

NOVÉ TRENDY V ROZVOJI
CESTOVNÍHO RUCHU

ROZVOJ LYŽAŘSKÉHO AREÁLU

ROZVOJ NAUČNÝCH STEZEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
A JEJICH VYUŽITÍ PRO ROZVOJ
OBCE

Odůvodnění
Velký potenciál pro rozvoj šetrného CR
Klidné a příjemné prostředí
Frymburk jako cílová destinace šetrného CR
Frymburk jako místo pro kvalitní a důstojný život jeho
obyvatel
Kulturně společenský dům jako prostředek pro rozvoj
kultury
Návaznost na okolní značené trasy a stezky
Příležitost pro rozvoj podnikání
Doplňující služba pro návštěvníky Frymburku
Prostředek komunikace
Podpora nových podnikatelských aktivit
Zvýšení kvality života
Zakořenění obyvatel Frymburku
Rozvoj lyžařského areálu
Rozvoj ubytování a stravování
Rozvoj doprovodné infrastruktury v oblasti CR
Naučné stezky, informační centrum, veletrhy,
propagace obce
Aktivní využití členství ve svazcích
Podpora podnikání formou přípravy podnikatelských
nemovitostí
Regionální produkty
Řemeslníci
Podpora obce
Marketing, komunikace…
Navyšování kapacit ČOV, vodovodů, čistírny
a kanalizací
v závislosti
na
demografickém
a urbanistickém vývoji
Vybudování návštěvnického centra LIPENSKO – Fauna
a flóra sladkovodního světa
Trhy tradičních šumavských řemesel
Oživlá historie
Rozvoj zázemí lyžařského areálu
Půjčovna vybavení
Další nabídka služeb
Naučné stezky jako další možnost trávení volného
času
Poznání Frymburku
Další rozvoj cyklotras a cyklostezek
Silná historická tradice
Potenciál pro další rozvoj obce
Zvýšení atraktivity Frymburku
Muzeum
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Příležitosti

AKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ČLENSTVÍ VE
SVAZCÍCH

PODPORA DALŠÍCH DRUHŮ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČERPÁNÍ DOTACÍ

Odůvodnění
Místní akční skupina Rozkvět, z.s.
Regionální sdružení Šumava
Svazek lipenských obcí Společný rozvoj území
Čerpání dotačních prostředků
Zapojení do širších organizačních struktur
Prosazování rozvojových plánů Frymburku
Sportovní letiště
Přívoz
Národní programy
Fondy EU apod.

80
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK

3

STRATEGICKÁ ČÁST

3.1

ÚVOD A METODIKA

Po zpracování Analytické části Strategického plánu rozvoje městyse Frymburk následovalo
zpracování tzv. Strategické části. V analytické části byly popsány základní vývojové tendence
uplynulého období včetně jejich zhodnocení. Dále silné a slabé stránky, rizika a příležitosti – tzv.
SWOT analýza.
Strategická část byla zpracována ve spolupráci s vedením Frymburku.
Hlavním cílem bylo nalezení sdílené představy o budoucnosti městyse Frymburku.
Tvorba Strategické části zahrnovala následující kroky:
A. Formulaci poslání a vize (žádoucího cílového stavu, společné sdílené představy o tom, jak
má Frymburk v budoucnu v ideálním případě vypadat)
B. Definice prioritních oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize)
C. Stanovení strategických cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje Frymburku
v jednotlivých prioritních oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize)
D. Stanovení opatření (souboru podoblastí)
E. Formulace aktivit (konkretizace jednotlivých strategických cílů)
F. Zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro
realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich
splnění)
G. Adaptace (aktualizace strategického plánu na základě předchozího průběhu a výsledků
a na základě změn vnitřních a vnějších faktorů, které mají na dlouhodobý rozvoj
Frymburku vliv)
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3.2

SCHÉMA STRATEGICKÉ ČÁSTI
PRIORITNÍ OBLAST 3
PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

PRIORITNÍ OBLAST 2

PRIORITNÍ OBLAST 4

KVALITA ŽIVOTA

PODPORA
PODNIKÁNÍ

Poslání:
Frymburk, poklidné místo pro život
obyvatel i turistické centrum, které
zajišťuje vyžití pro turisty po celý rok
PRIORITNÍ OBLAST 1
INFRASTRUKTURA A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vize:
Frymburk je v roce 2020 městysem plně
využívajícího potenciálu cestovního
ruchu, plynoucí z blízkosti vodní nádrže
Lipno a krásné přírody v okolí. Nabízí
možnost vyžití pro turisty po celý rok.
Zároveň zajišťuje svým obyvatelům
podmínky pro kvalitní a poklidný život.

PRIORITNÍ OBLAST 5

KVALITA VEŘEJNÉ
SPRÁVY
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3.3

POSLÁNÍ

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

Frymburk, poklidné místo pro život obyvatel a současně turistické centrum,
které zajišťuje vyžití pro návštěvníky městyse a okolí po celý rok
3.4

VIZE

Vize byla definována jako cílový stav, respektive jako sdílená představa o tom, jak má městys
Frymburk v roce 2020 vypadat.
Frymburk je v roce 2020 městysem plně využívajícím potenciálu cestovního ruchu, plynoucí
z blízkosti vodní nádrže Lipno a krásné přírody v okolí. Nabízí možnost vyžití pro turisty po celý rok.
Zároveň zajišťuje svým obyvatelům podmínky pro kvalitní a poklidný život.
Městys Frymburk:


je zdravý a čistý s dostatkem veřejné zeleně s krásnou přírodou v okolí



se rozvíjí v souladu s principy udržitelného rozvoje30



má zavedený systém péče o životní prostředí, chrání přírodu a krajinu, respektuje svou
kapacitu a limity území a vytváří dobré životní prostředí pro své občany



disponuje fungující a hospodárnou infrastrukturou, která nezatěžuje životní prostředí
a nenarušuje vzhled městyse



podporuje malé střední podnikání s dostačující škálou služeb, které vytvoří optimální pracovní
příležitosti



s vysokou kvalitou veřejné správy, s otevřeným a průhledným rozhodováním; rozhodnutí jsou
přijímána s ohledem na dlouhodobé dopady a je zajištěna zpětná vazba - respekt k občanům



s aktivním partnerstvím mezi úřadem a organizacemi a spolky ve městyse



aktivně využívá svůj vysoký potenciál pro udržitelný rozvoj CR



se značným sportovně-rekreačním vyžitím s odpovídající nabídkou kvalitních služeb pro
návštěvníky

30

Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním
životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším
generacím v co nejméně pozměněné podobě. Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako
„zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních
hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“. Podle českého zákona o životním
prostředí je jím „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost
uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů“.
83
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK

3.5

PRIORITNÍ OBLASTI

PRIORITNÍ OBLAST 1 INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRIORITNÍ OBLAST 1
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRSTRUKTURA
STRATEGICKÝ CÍL 1.1
VYBUDOVAT FUNKČNÍ A BEZPEČNÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM, ZAJISTIT KVALITNÍ TECHNICKOU A OTEVŘENOU
INFRASTRUKTURU ŠETRNOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Opatření

Aktivita
Rekonstrukce hlavní silnice vedoucí napříč
Frymburkem a vybudování kruhového objezdu na
hlavní křižovatce
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací včetně
vybudování nových chodníků a opravy stávajících
Vybudování a rekonstrukce parkovacích
s dostatečným
množstvím
parkovacích
(parkování v klidu)

1.1.1 Zlepšení silniční infrastruktury a udržení
dopravní obslužnosti

ploch
stání

Výstavba a modernizace cyklostezek, jako další
způsob podpory nemotorové dopravy k mobilitě
pracovních sil, podpora využívání kola jako
dopravního prostředku
Udržení dopravní obslužnosti městyse Frymburk
s okolím
Modernizace
infrastruktury
veřejné
dopravy
(zastávky, inteligentní dopravní systémy, informační
systémy apod.)
Podpora snah o vytvoření železnice Lipno - Černá

1.1.2 Další formy dopravy pro městys Frymburk

Podpora sportovního letiště Blatná
Lepší infrastruktura u nástupiště na přívoz

1.1.3 Zlepšení čištění odpadních vod

Zajištění rekonstrukce kanalizační sítě včetně
rozšíření a vybudování ČOV s možností jejího dalšího
rozšíření v návaznosti na demografický a urbanistický
vývoj Frymburku
Oddělení dešťové a kanalizační vody
Odkanalizování chatových osad
Zajistit pokrytí Frymburku kvalitní pitnou vodou

1.1.4 Zajištění zásobování pitnou vodou

Rekonstrukce stávajících a budování nových
vodovodních řadů v návaznosti na další rozšiřování
výstavby
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STRATEGICKÝ CÍL 1.2
ROZVÍJET ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ MĚSTYS V SOULADU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE

1.2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Podpora
ekologických
způsobů
vytápění
a alternativních zdrojů energie; snížení energetické
náročnosti veřejných budov, bytových domů
a ostatních budov ve Frymburku
Postupná náhrada lokálního vytápění domácností
systémy, které budou v souladu se zlepšením kvality
ovzduší
Výstavba a regenerace izolační a ochranné zeleně

1.2.2 Zlepšení životního prostředí ve Frymburku

Rozvoj zeleně intravilánu, péče o nově vysazené
a stávající stromy
Zhotovení generelu a pasportu zeleně pro jednodušší
a efektivnější správu zeleně sídla
Ochrana významných krajinných prvků, prvků ÚSES,
přírodních parků a památných stromů

1.2.3 Ochrana a péče o krajinu a přírodu

Úprava parků v městyse Frymburk
Podpora přirozených funkcí krajiny
Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
Podpořit využití separovaných odpadů (zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů)
Modernizace způsobů nakládání s odpady

1.2.4 Zkvalitnění nakládání s odpady, ekologické
zátěže, rizika a osvěta obyvatel městyse

Podpora vybudování ekologické kompostárny
Environmentální vzdělávání - Ekologická výchova
a osvěta
v oblasti
odpadového
hospodářství
a propagace zdravého životního stylu
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PRIORITNÍ OBLAST 2 KVALITA ŽIVOTA
PRIORITNÍ OBLAST 2
KVALITA ŽIVOTA
STRATEGICKÝ CÍL 2.1
ZAJISTIT PODMÍNKY PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT MÍSTNÍCH OBYVATEL. PODPOROVAT SOCIÁLNÍ STABILITU
A INTEGRITU MĚSTYSE, KULTURNÍ I SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Opatření

Aktivita
Podpořit využití stávajícího bytového fondu
Vytvářet podmínky pro bydlení pro mladé manželské
páry, rodiny s dětmi
V souladu s územním plánem podporovat bytovou
výstavbu pro mladé lidi

2.1.1 Vytváření podmínek pro bydlení

Vytvoření regulačního plánu a stavebních regulí pro
novou bytovou výstavbu
Podpora sociálního bydlení – startovacích bytů
Podpořit spolkový život v městysi, činnost kulturních
zařízení a subjektů, které se zabývají kulturou
průřezově
Zachovávat a rozšiřovat místní zvyky, lidové tradice,
řemesla a kulturní akce
2.1.2 Rozvíjení kultury a kulturního prostředí ve
městyse

Zvýšit povědomí o Frymburku a posílit sounáležitost
s městysem prostřednictvím PR aktivit vně i dovnitř
Frymburku, vydávat knihy, textové propagační
materiály
Rozšíření muzea
Obnova Kulturního domu (objektu starého kina) pro
kulturní, společenské a další akce
Podpořit činnost sportovních aktivit
Rozšíření a zakládání nových sportovišť
Pomocí dotačního systému zajistit fungování
sportovních, kulturních a zájmových skupin,
tělovýchovných oddílů, sdružení a spolků

2.1.3 Podpora sportu

Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
2.1.4 Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele městyse

Podpořit vybudování a činnost komunitního centra
a komunitních aktivit
Podpořit vznik chybějících služeb pro obyvatele

STRATEGICKÝ CÍL 2.2
PODPOROVAT ROZVOJ ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. ROZVÍJET VZDĚLANOSTNÍ
POTENCIÁL OBYVATEL MĚSTYSE PODPORUJÍCÍ ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITU
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Opatření

Aktivity
Rozvoj vzdělávací infrastruktury ve
v závislosti na demografickém vývoji

Frymburku

Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel
2.2.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel

Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit (zájmové
a neformální vzdělávání mládeže) jako součást
systému prevence sociopatologických jevů
Vybudování environmentálního střediska
Vytvořit efektivní a funkční síť služeb v oblasti
zdravotnické a sociální péče
Přizpůsobovat
infrastrukturu
sociálních
a zdravotnických
zařízení
v závislosti
na
sociodemografickém vývoji a dlouhodobé predikci
potřeb obyvatel

2.2.2 Zvýšit dostupnost
a zdravotnických služeb

a

kvalitu

sociálních

Vybudování veřejného sociálního zařízení (komunitní
centra) v centru
Podpořit
činnost
stávajících
zdravotnických
a sociálních služeb (areál staré mateřské školy)
Zkvalitňovat péči o seniory – vybudováním domova
pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou

STRATEGICKÝ CÍL 2.3
VYTVÁŘET ATRAKTIVNÍ, ZDRAVÝ A ČISTÝ MĚSTYS S DOSTATKEM VEŘEJNÉ ZELENĚ A ODPOVÍDAJÍCÍ
DOPROVODNOU INFRASTRUKTUROU
Opatření

Aktivity
Revitalizace návsí přilehlých sídel
Obnova a údržba zeleně, která se významnou měrou
podílí na kvalitě životního prostředí
Doplňování porostů zeleně, udržování a budování
odpočinkových míst a parků

2.3.1 Obnova a údržba vzhledu městyse a přilehlých
sídel v katastru městyse

Obnova a údržba historických památek ve Frymburku
Údržba a úprava veřejných prostranství, dětských
hřišť, parků a sportovišť
Zlepšení stavu místních komunikací a vybudování
chodníků
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PRIORITNÍ OBLAST 3 PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
STRATEGICKÝ CÍL 3.1
DOPLŇKOVÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
FRYMBURKU
Budování, údržba a obnova cyklotras, cyklostezek
pěších tras v mikroregionu

3.1.1 Rozvoj cyklotras, cyklostezek, pěších tras,
běžeckých tras a naučných stezek včetně další
infrastruktury pro aktivity ve Frymburku

Napojení cyklotras, cyklostezek a pěších tras na již
existující v rámci regionu
Budování naučných stezek
(informační tabule atd.)

a

jejich

vybavení

Vybudování rozhledny
Vytvořit nové běžecké trasy a zajistit jejich technicky
kvalitní stav
Modernizace lyžařského areálu „Marta“ a dalších
lyžařských areálů („Náhlov“, „Kančí hlava“)
Propojení lyžařských aktivit s Lipnem
3.1.2 Rozvoj další infrastruktury cestovního ruchu

Zkvalitnění služeb pro návštěvníky Frymburku
Vybudování návštěvnického centra
Infrastruktura pro vodní turismus a sporty

3.1.3 Rozvoj sportovně rekreační vybavenosti pro CR

Vytvořit sportovně rekreační zázemí

a zajištění kvalitních lůžkových a stravovacích
zařízení

Zajistit kvalitu ubytovacích a restauračních zařízení
skrze jejich certifikaci

3.1.4 Rozvoj kulturní vybavenosti pro rozšíření
nabídky vyžití pro návštěvníky včetně nových
propagačních materiálů

Rozšířit nabídku kulturních akcí pro návštěvníky
Frymburku
Vydávat propagační materiály, knihy a podobně

STRATEGICKÝ CÍL 3.2
VYTVOŘIT DESTINAČNÍ MANAGEMENT S ATRAKTIVNÍMI PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU, ZAJIŠTĚNÍ
DOSTATEČNÉ PROPAGACI PRODUKTU A ROZVÍJENÍ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SE
ZAINTERESOVANÝMI SUBJEKTY
Opatření

Aktivity
Zaměřit se na destinaci jako produkt cestovního
ruchu a vytvořit vhodnou image městysi Frymburk

3.2.1 Podpora vzniku destinačního managementu

Zavedení systému jednotné propagace
Podpora informačního centra
Zahájit pravidelná setkávání subjektů účastnících se
destinačního managementu
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Rozvíjet spolupráci s Jihočeským krajem, Jihočeskou
univerzitou, NP Šumava, JCCR, a dalšími subjekty, dále
i přeshraniční spolupráci
3.2.2 Rozvoj služeb a produktů a cestovního ruchu

Rozvoj doprovodných služeb pro cestovní ruch
Podpora regionálních produktů

PRIORITNÍ OBLAST 4 PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
PRIORITNÍ OBLAST 4
PODPORA PODNIKÁNÍ
STRATEGICKÝ CÍL 4.1
SYSTÉMOVĚ VYTVÁŘET PŘÍZNIVÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOST S OPTIMÁLNÍ NABÍDKOU
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ STRUKTUŘE A KVALITĚ PRACOVNÍ SÍLY

Opatření

Aktivita

4.1.1 Pravidelná setkávání představitelů městyse
s místními podnikateli

Informační schůzky spojené s veřejnou prezentací
dlouhodobých záměrů Frymburku souvisejících
s podnikatelskými příležitostmi
Zapojit místní podnikatele do projednávání důležitých
rozhodnutí Frymburku
Využití starých areálů (obnova brownfieldů)
Podpora místních produktů a tradičních výrobků
Podpora rozvoje podnikání

4.1.2 Podpora a rozvoj
a středního podnikání

drobného,

malého

Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro
podnikání
Prostory pro drobné podnikání: Frymburk zhodnotí
stav a možnosti nedostatečně využívaných ploch
v majetku městyse a vhodné prostory připraví pro
účely pronájmu drobným podnikatelům
Podporovat vznik PPP partnerství

4.1.3. Podpora sociálního podnikání

Možnost zaměstnat osoby, které jsou nejvíce
ohrožené z pohledu trhu práce (osoby s nízkou
kvalifikací, matky s malými dětmi, osoby starších 55
let, osoby se zdravotním postižením, absolventi)
Možnost zaměstnat nezaměstnané na sezónní práce
(úklid Frymburku a jeho přilehlého okolí)
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PRIORITNÍ OBLAST 5 KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY
PRIORITNÍ OBLAST 5
KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY
STRATEGICKÝ CÍL 5.1
ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ KVALITY SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY
Opatření

Aktivita
Zjednodušení výkonu státní správy a samosprávy
a komunikace s občany propojením informačního
systému veřejné správy, e-Government
Zdravé finanční hospodaření městyse
Vzdělávání zaměstnanců úřadu
Investice do rekonstrukcí a modernizací budov úřadu
městyse a jeho přilehlého okolí

5.1.1 Zefektivnění služeb veřejné správy

Pořízení kvalitnějších informačních systémů veřejné
správy, zabezpečení jejich vzájemného propojení,
zavádění znalostních systémů v územní veřejné
správě, vytvoření jednotného GIS systému (pasporty
sítí, zeleně atd.
Aktivní komunikace dovnitř městyse (s občany,
podnikateli apod.)
Vstřícný postoj a chování pracovníků úřadu městyse
vůči občanům a dalším subjektům
Aktivní komunikace ven z městyse (s investory,
zájemci o bydlení apod.)

5.1.2 Rozvoj programového a technického vybavení

Investice do zavádění a rozvoje programového
a technického vybavení, zkrácení cyklu obměny
zejména technického vybavení
Rozvoj a využívání informací a služeb v oblasti GIS
Vypracování a aktualizace strategického plánu rozvoje
Vytvoření nového územního plánu

5.1.3 Strategické dokumenty obce jejich; jejich
vytvoření a aktualizace a příprava projektových
dokumentací a projektů k čerpání finančních
prostředků na rozvoj městyse Frymburk

Identifikace vhodný rozvojových záměrů
Zpracování jednotlivých rozvojových záměrů do
maximální
projektové
přípravy
(projektové
dokumentace, vypořádané vlastnické vztahy, stavební
a územní řízení apod.)
Zpracování integrovaných projektů
Identifikace vhodných dotačních prostředků, fundraising
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4

IMPLEMENTACE, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

4.1

IMPLEMENTACE STRATEGIE

Vzhledem k tomu, že jsou si zastupitelé obce vědomi nároků na finanční zdroje při realizaci této
strategie, byly v rámci jednání pracovních skupin stanoveny jednoznačné priority se zaměřením na
koordinaci a dobrým načasováním jednotlivých akcí.
V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny vybrané akce nejen v časovém horizontu, ale také
s odhadem finančních prostředků potřebných k jejich realizaci.
Podrobný plán aktivit na jednotlivá období (roky) bude každoročně sestavovat realizační tým.
Stanovení těchto aktivit se stane konkrétním, zdokumentovaným akčním plánem. Bude v něm
uvedeno kdo, co, do kdy, s jakými zdroji, s jakou odpovědností činnost provede a jaký výsledek se
očekává.

VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 1
Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.1: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém, zajistit
kvalitní technickou a otevřenou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí

Opatření

1.1.1: Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti

Aktivita









Stručný
situace

popis

Cílové skupiny

výchozí

Rekonstrukce hlavní silnice vedoucí napříč Frymburkem
a vybudování kruhového objezdu na hlavní křižovatce a podjezdu
pod hlavní komunikací (č. 163 II. třídy)
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací včetně vybudování
nových chodníků a opravy stávajících
Vybudování a rekonstrukce parkovacích ploch s dostatečným
množstvím parkovacího stání
Výstavba a modernizace cyklostezek, jako další způsob podpory
nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, podpora využívání
kola jako dopravního prostředku
Udržení a podpora dopravní obslužnosti městyse Frymburk s okolím
Modernizace infrastruktury veřejné dopravy (zastávky, inteligentní
dopravní systémy, informační systémy apod.)

V současné době napříč Frymburkem vede hlavní silnice, která je ve špatném
stavu. Cílem je kromě rekonstrukce silnice i vybudování kruhového objezdu
pro zpomalení dopravy a zajištění větší bezpečnosti. Dalším cílem tohoto
opatření je modernizace místních komunikací i chodníků. Zároveň městys
Frymburk je obklopen cyklotrasy i cyklostezkami, o které bude postaráno
v rámci tohoto opatření. Podpořen také bude systém veřejné dopravy
i doprovodné infrastruktury, což je pro rozvoj cestovního ruchu velmi
důležitý.
Obyvatelé městyse, podnikatelé, návštěvníci
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Měřitelné indikátory

Délka zrekonstruovaných a nových místních komunikací a chodníků, počet
nových parkovacích míst, délka nových nebo zrekonstruovaných cyklistických
stezek a tras

Grant a spolupráce

Městys, kraj, podnikatelské subjekty v obci

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

150 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, státní dotační programy, spolupráce s Jihočeským krajem

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.1: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém, zajistit
kvalitní technickou a otevřenou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí

Opatření

1.1.3: Zlepšení čištění odpadních vod

Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Zajištění rekonstrukce nevyhovující kanalizační sítě včetně rozšíření
a vybudování ČOV s možností jejího dalšího rozšíření v návaznosti na
demografický a urbanistický vývoj
Odkanalizování chatových osad

V současné době je stav kanalizační sítě ve Frymburku vyhovující. Dále je
nutné počítat s dalším rozšiřováním rekreační oblasti v městyse Frymburk
tudíž i rozšiřování sítí technické infrastruktury

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet ekvivalentních obyvatel využívající kanalizační síť a ČOV

Grant a spolupráce

Městys, provozovatel, investoři

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

250 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní dotační programy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.1: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém, zajistit
kvalitní technickou a otevřenou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí

Opatření

1.1.4: Zajištění zásobování pitnou vodou
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Aktivita

Stručný
situace

popis

výchozí

Zajistit pokrytí městyse kvalitní pitnou vodou
Rekonstrukce stávajících a budování nových vodovodních řádů
v návaznosti na další rozšiřování výstavby

V současné době je stav vodovodní sítě ve Frymburku vyhovující. Dále je
nutné počítat s dalším rozšiřováním rekreační oblasti v městyse Frymburk
tudíž i rozšiřování sítí technické infrastruktury

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet ekvivalentních obyvatel využívající vodovodní síť

Grant a spolupráce

Městys, provozovatel, investoři

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

50 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky (reinvestice), dotace (OPŽP 2014–2020, státní dotační
programy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující městys
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.1: Zlepšení kvality ovzduší


Aktivita


Stručný
situace

popis

výchozí

Podpora ekologických způsobů vytápění a alternativních zdrojů
energie; snížení energetické náročnosti veřejných budov, bytových
domů a ostatních budov ve Frymburku
Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy, které
budou v souladu se zlepšením kvality ovzduší

Aktivně rozšiřovat povědomí o možnostech využití všech variant, které
povedou k aktivní ochraně životního prostředí vlivem snížení vypouštění
a snížení energetické náročnosti budov.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet ekvivalentních obyvatel využívající služby tohoto druhu, počet
opravených domů

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015 - 2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

50 000 000 Kč
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Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní dotační programy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující městys
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.2: Zlepšení životního prostředí v městyse




Aktivita

Stručný
situace

popis

výchozí

Výstavba a regenerace izolační a ochranné zeleně
Rozvoj zeleně intravilánu, péče o nově vysazené a stávající stromy
Zhotovení generelu a pasportu zeleně pro jednodušší a efektivnější
správu zeleně sídla

Městys Frymburk ležící na hranici CHKO Šumava pečuje o zeleň v okolí
i o zeleň v intravilánu. Další rozšiřování povede k atraktivnějšímu vzhledu
městyse a k celkovému kvalitnějšímu životnímu prostředí městyse.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Počet ploch a prvků sídelní zeleně

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní dotační programy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující městys
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.3: Ochrana a péče o krajinu a přírodu


Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Ochrana významných krajinných prvků, prvků ÚSES, přírodních parků
a památných stromů
Úprava parků v městysi Frymburk
Podpora přirozených funkcí krajiny
Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích

Městys Frymburk je obklopen řadou významných krajinných prvků, o které je
potřeba řádně pečovat.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou, počet lokalit, kde byly posíleny
ekosystémové funkce krajiny
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Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, PRV 2014–2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující městys
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.4: Zkvalitnění nakládání s odpady, ekologické zátěže, rizika a osvěta
obyvatel městyse


Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit využití separovaných odpadů (zvýšit podíl materiálového
a energetického využití odpadů
Modernizace způsobů nakládání s odpady
Vybudovat ekologickou kompostárnu
Ekologická výchova a osvěta v oblasti odpadového hospodářství

Frymburk má kvalitní systém odpadového hospodářství. Hlavní zásadou
městyse je maximální třídění odpadů. Cílem opatření je toto podpořit a navíc
přinést do odpadového hospodářství nové technologie pro efektivnější
využívání odpadů; osvěta obyvatel.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse

Měřitelné indikátory

Navyšování kapacit pro předcházení vzniku komunálního odpadu, navýšení
počtu míst s kontejnery na tříděný odpad, zvyšování energeticky využitelného
odpadu, navyšování tříditelného odpadu.

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Výše investice

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace – strukturální fondy, národní dotační programy
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VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 2
Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu městyse, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.1: Vytváření podmínek pro bydlení



Aktivita





Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit využití stávajícího bytového fondu
Vytvářet podmínky pro bydlení pro mladé manželské páry, rodiny
s dětmi
V souladu s územním plánem podporovat bytovou výstavbu pro
mladé lidi
Vytvoření regulačního plánu a stavebních regulí pro novou bytovou
výstavbu
Podpora sociálního bydlení – startovacích bytů
ZTV pro možnost individuální výstavby

V současné době se zvyšuje počet lidí starších 64 let a naopak stagnuje počet
obyvatel 0–14 let. Cílem tedy je vytvářet pro obyvatele městyse dobré
podmínky pro bydlen, především pro mladé rodiny s dětmi.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse

Měřitelné indikátory

Počet vystavěných domů a bytů

Grant a spolupráce

Městys, kraj

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

100 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace strukturální fondy, národní dotační programy

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu městyse, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem.

Opatření

2.1.2: Rozvíjení kultury a kulturního prostředí v městyse
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Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit spolkový život ve městě, činnost kulturních zařízení
a subjektů, které se zabývají kulturou průřezově
Zachovávat a rozšiřovat místní zvyky, lidové tradice, řemesla a kulturní
akce
Rozšíření muzea
Obnova Kulturního domu (objektu starého kina) pro kulturní,
komunitní a další akce,

Frymburk potřebuje v současné době rozšířit zázemí pro kulturní
a společenský život ve městě. Rozvíjení kultury a kulturního prostředí v
městyse je důležité pro kvalitní využití volného času místních obyvatel
a návštěvníků městyse. Větší návštěvnost městyse povede také
k multiplikačnímu efektu, ze kterého budou těžit i místní podnikatelé.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Počet uspořádaných a konaných kulturních a společenských akcí

Grant a spolupráce

Městys, spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, investoři, příspěvkové organizace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu městyse, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.3: Podpora sportu




Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit činnost sportovních aktivit
Rozšíření a zakládání nových sportovišť
Pomocí dotačního systému zajistit fungování sportovních, kulturních
a zájmových skupin, tělovýchovných oddílů, sdružení a spolků
Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
Rekonstrukce sportovních kabin a tribun

Frymburk má bohatou nabídku sportovního vyžití. Podobně jako kultura
hraje sport velmi důležitou roli ve volném času obyvatel a návštěvníků
Frymburku. Proto jeho další rozvíjení povede k větší spokojenosti obyvatel.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet podpořených volnočasových a sportovních aktivit, počet nově
vybudované sportovní infrastruktury
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Grant a spolupráce

Městys, školy, sportovní kluby a spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

30 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, investoři, příspěvkové organizace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu městyse, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.4: Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele městyse

Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit vybudování a činnost komunitního centra a komunitních
aktivit
Podpořit vznik chybějících služeb pro obyvatele

Další rozvoj služeb vycházející z potřeb obyvatel

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci, podnikatelské subjekty

Grant a spolupráce

Městys, spolky, obchodní partneři

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

5 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, investoři

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.2: Podporovat rozvoj školství, zdravotnictví a sociálních
služeb, Rozvíjet vzdělanostní potenciál obyvatel městyse podporující
zaměstnanost a adaptabilitu.

Opatření

2.2.1: Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel
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Aktivita





Stručný
situace

popis

výchozí

Rozvoj vzdělávací infrastruktury v městyse v závislosti na
demografickém vývoji
Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel
Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit (zájmové a neformální
vzdělávání mládeže) jako součást systému prevence
sociopatologických jevů
Vybudování environmentálního střediska

Dle demografických dat (nárůst počtu obyvatel městyse) je nutné rozšířit
infrastrukturu pro školství a další vzdělávání, a to zejména proto, aby
nedocházelo k odchodu mladých lidí za lepšími podmínkami vzdělávání svých
dětí.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, rodiče s dětmi

Měřitelné indikátory

Počet dětí na jednoho učitele

Grant a spolupráce

Městys, spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

20 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.2: Podporovat rozvoj školství, zdravotnictví a sociálních
služeb, Rozvíjet vzdělanostní potenciál obyvatel městyse podporující
zaměstnanost a adaptabilitu.

Opatření

2.2.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb

Aktivita







Stručný
situace

popis

výchozí

Vytvořit efektivní a funkční síť služeb v oblasti zdravotnické a sociální
péče
Přizpůsobovat infrastrukturu sociálních a zdravotnických zařízení
v závislosti na sociodemografickém vývoji a dlouhodobé predikci
potřeb obyvatel
Vybudování veřejného sociálního zařízení (komunitní centra) v centru
městyse
Podpořit činnost stávajících zdravotnických a sociálních služeb
Zkvalitňovat péči o seniory

Dle demografických dat je nutné zajistit odpovídající kvalitu a infrastrukturu
sociálních a zdravotních služeb pro seniory, kterých bude v průběhu
následujících let přibývat.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse

Měřitelné indikátory

Počet pacientů na lékaře, počet sociálních a zdravotnických zařízení

Grant a spolupráce

Městys, spolky

99
ZPRACOVATEL: NOVI SOLUTIONS, S.R.O., WWW.NOVISOLUTIONS.COM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE FRYMBURK
Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

40 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.3: Vytvářet atraktivní, zdravý a čistý městys s dostatkem
veřejné zeleně a odpovídající doprovodnou infrastrukturou

Opatření

2.3.1: Obnova a údržba vzhledu městyse



Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Revitalizace návsí přilehlých sídel
Obnova a údržba zeleně, která se významnou měrou podílí na kvalitě
životního prostředí
Doplňování porostů zeleně, udržování a budování odpočinkových míst
a parků
Obnova a údržba historických památek v městyse
Údržba a úprava veřejných prostranství, dětských hřišť, parků a
sportovišť

Vzhled a údržba městyse hraje v současné době zvláště u turistického centra
jako je Frymburk důležitou roli.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet upravených prostor, dětských hřišť, parků, sportovišť.

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Výše investice

5 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 3
Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.1: Doplňková infrastruktura cestovního ruchu a zlepšení
podmínek pro návštěvníky Frymburku

Opatření

3.1.1: Rozvoj cyklotras, cyklostezek, pěších tras, běžeckých tras a naučných
stezek včetně další infrastruktury pro aktivity ve Frymburku
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Aktivita






Stručný
situace

popis

výchozí

Budování, údržba a obnova cyklotras, cyklostezek, pěších tras, stezek
v mikroregionu
Napojení cyklotras, cyklostezek a pěších tras na již existující v rámci
regionu
Budování naučných stezek a jejich vybavení (informační tabule atd.)
Vybudování rozhledny
Vytvořit nové běžecké trasy a zajistit jejich technicky kvalitní stav
Venkovní letní atrakce – přírodní bohatství lokality

V současné době je městys Frymburk protkán velkým počtem cyklotras,
cyklostezek, pěších tras. Jejich údržba, ale i budování nových stezek pro
návštěvníky je zásadní pro celý region Lipensko.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Počet km nových tras Vybudovaný systém značení, počet informačních
zařízení.

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Výše investice

20 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, soukromí investoři, PPP

Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro návštěvníky městyse

Opatření

3.1.2: Rozvoj další infrastruktury cestovního ruchu

Aktivita







Stručný
situace

popis

výchozí

Modernizace lyžařského Skiareálu Frymburk (na Martě sjezd i běžecké
lyžování) a dalších lyžařských areálů (Náhlov, Kančí hlava)
Využít synergických efektů s dalšími zařízeními v přilehlých lokalitách
Zkvalitnění služeb pro návštěvníky Frymburku
Vybudování návštěvnického centra Lipensko – Fauna a flora
sladkovodního světa
Podpora infrastruktury pro vodní turismus a sporty

Pro rozšíření volnočasových aktivit je nutné vybudovat další infrastrukturu
a také bude vhodné navázat spolupráci s dalšími subjekty.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet nových aktivit ve Frymburku

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020
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Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Výše investice

250 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, PPP

Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro návštěvníky městyse

Opatření

3.1.3: Rozvoj sportovně rekreační vybavenosti pro CR a zajištění kvalitních
lůžkových a stravovacích zařízení



Aktivita

Stručný
situace

popis

výchozí

Vytvořit sportovně rekreační zázemí
Zajistit kvalitu ubytovacích a restauračních zařízení skrze jejich
certifikaci

Pro rozšíření volnočasových aktivit je nutné vybudovat další infrastrukturu
a také bude vhodné navázat spolupráci s dalšími subjekty.

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet nových aktivit ve Frymburku

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Výše investice

Morální podpora rozvoje podnikání

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro návštěvníky městyse

Opatření

3.1.4: Rozvoj kulturní vybavenosti pro rozšíření nabídky vyžití pro návštěvníky
včetně nových propagačních materiálů

Aktivita




Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet nových aktivit ve Frymburku

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Rozšířit nabídku kulturních akcí pro návštěvníky Frymburku
Vydávat propagační materiály, knihy a podobně
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Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Výše investice

15 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.2: Vytvořit destinační management s atraktivními produkty
cestovního ruchu, zajištění dostatečné propagace produktu a rozvíjení aktivní
spolupráce v oblasti cestovního ruchu se zainteresovanými subjekty

Opatření

3.2.1: Podpora vzniku destinačního managementu

Aktivita







Zaměřit se na destinaci jako produkt cestovního ruchu a vytvořit
vhodnou image městysi Frymburk
Zavedení systému jednotné propagace
Podpora informačního centra
Zahájit pravidelná setkávání subjektů účastnících se destinačního
managementu
Rozvíjet spolupráci s Jihočeským krajem, Jihočeskou univerzitou,
CHKO Šumava, zahraničními partnery a dalšími subjekty

Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet nových aktivit ve Frymburku

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Výše investice

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.2: Vytvořit destinační management s atraktivními produkty
cestovního ruchu, zajištění dostatečné propagace produktu a rozvíjení aktivní
spolupráce v oblasti cestovního ruchu se zainteresovanými subjekty

Opatření

3.2.2: Rozvoj služeb a produktů cestovního ruchu

Aktivita




Cílové skupiny

Obyvatelé městyse, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet nových aktivit ve Frymburku

Rozvoj doprovodných služeb pro cestovní ruch
Podpora regionálních produktů
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Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Výše investice

Morální podpora podpoře podnikání

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 4
Cíl

Prioritní oblast 4 – Podnikání a zaměstnanost

Popis cíle

Strategický cíl 4.1: Systémově vytvářet příznivé podnikatelské prostředí
a zaměstnanost s optimální nabídkou pracovních příležitostí, které odpovídají
struktuře a kvalitě pracovní síly, tak aby nezaměstnanost nepřekračovala
přirozenou míru

Opatření

4.1.1: Pravidelná setkávání představitelů městyse s místními podnikateli

Aktivita




Informační schůzky spojené s veřejnou prezentací dlouhodobých
záměrů městyse souvisejících s podnikatelskými příležitostmi
Zapojit místní podnikatele do projednávání důležitých rozhodnutí
městyse

Cílové skupiny

Městys, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet společných setkání a vzniklé výstupy

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 4

Výše investice

V rámci aktivit představitelů městyse

Zdroj financování

Vlastní prostředky

Cíl

Prioritní oblast 4 – Podnikání a zaměstnanost

Popis cíle

Strategický cíl 4.1: Systémově vytvářet příznivé podnikatelské prostředí
a zaměstnanost s optimální nabídkou pracovních příležitostí, které odpovídají
struktuře a kvalitě pracovní síly, tak aby nezaměstnanost nepřekračovala
přirozenou míru

Opatření

4.1.2: Podpora a rozvoj drobného, malého a středního podnikání
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Aktivita

Využití starých areálů (obnova brownfieldů)
Podpora místních produktů a tradičních výrobků
Podpora rozvoje podnikání
Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro podnikání
Prostory pro drobné podnikání: městys zhodnotí stav a možnosti
nedostatečně využívaných ploch v majetku městyse a vhodné
prostory připraví pro účely pronájmu drobným podnikatelům
Podporovat vznik PPP partnerství


Stručný
situace

popis

výchozí

Vzhledem k tomu, že podpora podnikání patří k základním pilířům
ekonomického rozvoje, bude se stále obec aktivně podílet na aktivitách, které
povedou k podpoře podnikání v obci.

Cílové skupiny

Městys, podnikatelské subjekty, obyvatelé

Měřitelné indikátory

Plocha majetku městyse využita k podnikání

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 4

Výše investice

Morální podpora

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 4 – Podnikání a zaměstnanost

Popis cíle

Strategický cíl 4.1: Systémově vytvářet příznivé podnikatelské prostředí
a zaměstnanost s optimální nabídkou pracovních příležitostí, které odpovídají
struktuře a kvalitě pracovní síly, tak aby nezaměstnanost nepřekračovala
přirozenou míru

Opatření

4.1.3: Podpora sociálního podnikání


Aktivita


Stručný
situace

popis

výchozí

Možnost zaměstnat osoby, které jsou nejvíce ohrožené z pohledu
trhu práce (osoby s nízkou kvalifikací, matky s malými dětmi, osoby
starších 55 let, osoby se zdravotním postižením, absolventi)
Možnost zaměstnat nezaměstnané na sezónní práce (úklid městyse
a jeho přilehlého okolí)

V současné době město sociální podniky neprovozuje. V novém
programovacím období bude z fondů EU tento typ podnikání hodně
podporován, což umožní pracovní uplatnění osobám, které jsou
znevýhodněné na trhu práce

Cílové skupiny

Městys, podnikatelské subjekty, obyvatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Městys
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Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 4

Výše investice

3 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 5
Cíl

Prioritní oblast 5 – Kvalita veřejné správy

Popis cíle

Strategický cíl 5.1: Zajištění vysoké kvality služeb veřejné správy

Opatření

5.1.1: Zefektivnění služeb veřejné správy

Aktivita











Stručný
situace

popis

výchozí

Zjednodušení výkonu státní správy a samosprávy a komunikace
s občany propojením informačního systému veřejné správy, eGovernment
Zdravé finanční hospodaření městyse
Investice do rekonstrukce a modernizace budovy úřadu městyse
a jeho přilehlého okolí
Pořízení kvalitnějších informačních systémů veřejné správy,
zabezpečení jejich vzájemného propojení, zavádění znalostních
systémů v územní veřejné správě, vytvoření jednotného GIS systému
(pasporty sítí, zeleně atd.)
Vzdělávání zaměstnanců úřadu
Aktivní komunikace dovnitř městyse (s občany, podnikateli apod.)
Vstřícný postoj a chování pracovníků městského úřadu vůči občanům
a dalším subjektům
Aktivní komunikace ven z městyse (s investory, zájemci o bydlení
apod.)

Pro efektivní chod služeb veřejné správy je zapotřebí nastavit procesy
a vytvořit vhodné prostředí

Cílové skupiny

Zaměstnanci obecního úřadu, občané, podnikatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 5

Výše investice

3 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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Cíl

Prioritní oblast 5 – Kvalita veřejné správy

Popis cíle

Strategický cíl 5.1: Zajištění vysoké kvality služeb veřejné správy

Opatření

5.1.2: Rozvoj programového a technického vybavení


Aktivita


Stručný
situace

popis

výchozí

Investice do zavádění a rozvoje programového a technického
vybavení, zkrácení cyklu obměny zejména technického vybavení
Rozvoj a využívání informací a služeb v oblasti GIS

Pro efektivní chod služeb veřejné správy je zapotřebí nastavit procesy
a vytvořit vhodné prostředí

Cílové skupiny

Zaměstnanci obecního úřadu, občané, podnikatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 5

Výše investice

5 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 5 – Kvalita veřejné správy

Popis cíle

Strategický cíl 5.1: Zajištění vysoké kvality služeb veřejné správy

Opatření

5.1.3: Strategické dokumenty obce jejich vytvoření a aktualizace a příprava
projektových dokumentací a projektů k čerpání finančních prostředků na
rozvoj městyse Frymburk

Vypracování a aktualizace strategického plánu rozvoje

Vytvoření nového územního plánu

Identifikace případných rozvojových záměrů

Zpracování případných rozvojových záměrů do maximální
projektové přípravy (projektové dokumentace, vypořádané
vlastnické vztahy, stavební a územní řízení apod.)

Zpracování případných integrovaných projektů

Identifikace vhodných dotačních prostředků, fundraising

Aktivita

Stručný popis výchozí
situace

Příprava jednotlivých projektů je v současné době důležitá pro získání
vhodných dotačních titulů na dané projekty.

Cílové skupiny

Zaměstnanci obecního úřadu, občané, podnikatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Městys

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020
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Priorita
v rámci
naplňování strategie

Prioritní oblast 5

Výše investice

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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4.2

MONITOROVÁNÍ

Strategický plán rozvoje městyse Frymburk je tzv. živým materiálem. Z tohoto důvodu nebudou
procesy týkající se strategického plánování a implementace jednou pro vždy hotové. Mohou nastat
okolnosti, které si vyžádají realizaci nápravných opatření. Je možné, že tento dokument bude potřeba
modifikovat, protože se nějakým výrazným způsobem změní například nové příležitosti a ohrožení,
změna v požadavcích komunity apod.
Povinností odpovědných pracovníků je monitorovat a hodnotit to, jak tato strategie funguje, jak
postupuje její implementace a na základě zjištění pak provádějí nápravná opatření – například lepší
způsoby realizace cílů apod.
Monitorována bude věcná a finanční stránka implementace. Monitorovat se budou nastavené
indikátory – tzn. stanovené ukazatele jak dosáhnout strategických cílů.
Proces monitorování bude zařazen do procesního řízení obecního úřadu Frymburku.

4.3

HODNOCENÍ

Pro hodnocení tohoto dokumentu bude použito hodnocení průběžné (interim) a následné (ex
post). Průběžné hodnocení lze provádět v jakékoli fázi strategie. Na základě hodnocení se mohou
provádět úpravy – nápravná opatření. V rámci tohoto hodnocení (evaluace) budou posuzovány první
výstupy a výsledky implementace. Hodnoceno bude také finanční řízení akčních plánů a kvalita
monitoringu.
Toto hodnocení ukáže, zda se daří plnit cíle dle předsevzetí a dohody komunity.
Tzv. následné hodnocení bude využito pro posouzení celé strategie, především pak výsledky její
implementace. Hlavním cílem bude analýza použití a využití zdrojů a vypracování zprávy o účinnosti
a výkonnosti akčních plánů za jednotlivá období a o rozsahu naplnění očekávaných výsledků. Budou
vyvozeny závěry, které bude možné využít jako doporučení pro další strategické plánování
a implementaci strategie.
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5

ZÁVĚR

Strategický plán rozvoje městyse Frymburk byl vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby
obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji městyse, zachoval jeho ráz pro budoucí generace a ohleduplně
přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Za tímto účelem byl nejdříve v analytické části zhodnocen současný stav ve všech důležitých
oblastech. Z kapitoly 1.4 Sídelní struktura a demografické údaje je patrné, že v městysi došlo
v posledních přibližně 25 letech k výstavbě nových domů a bytů, nabídka převyšuje poptávku a v roce
2011 bylo dokonce 199 bytů neobydlených. K tomu mohl přispět úbytek obyvatel, který započal
v roce 2011 a trvá doposud. Nadále se očekává, že nepříznivý demografický vývoj bude pokračovat.
Problémem je záporný přirozený i migrační přírůstek. Každý rok se narodí méně dětí, než kolik jich
zemře, a zároveň se každý rok více lidí odstěhuje, než přistěhuje. Současně dochází k neustálému
zvyšování průměrného věku, který v roce 2014 byl 41,4 let. Toto je jedna z největších výzev, před
kterou se vedení městyse nachází.
Cílem je vytvořit takové podmínky pro mladé obyvatele a rodiny s dětmi, aby zůstávali v místě
bydliště a nemuseli hledat svůj domov jinde. Je nutné zajistit dostatečné kapacity v bydlení a školství
(čehož městys již dosáhl), snažit se podporovat místní podnikatele a snižovat tak nezaměstnanost,
investovat do obecního majetku a infrastruktury, vytvářet pro občany dostatek kulturních akcí
a snažit se je zapojovat do veřejného života. Městys disponuje také dobrým dopravním napojením
a nabízí možnost využít jak silniční, tak vodní dopravu a hustou síť cyklostezek.
Vzhledem k výše uvedenému a celkové atraktivitě Frymburka lze doporučit využít potenciálu
v oblasti cestovního ruchu, který městys nabízí. Za tím účelem je vhodné snažit se dosáhnout
multiplikačního efektu, který bude vycházet ze společného působení všech předností Frymburku, jako
je jeho výjimečná poloha, zachovalost přírody, turistická atraktivita atd. Je tedy nutné dále posilovat
turistickou přitažlivost, která by zajistila prosperitu všech ekonomicky zainteresovaných subjektů
a tím i zlepšila podmínky pro spokojené žití.
Řešením je vybudování infrastruktury, která bude podporovat rozvoj cestovního ruchu tak, aby
zásadním způsobem zvyšovala multiplikační a synergické efekty. Tyto efekty vycházejí z aktivit
definovaných v Prioritní oblasti 3 Podpora cestovního ruchu. Realizace plánovaných aktivit zvýší
turistickou návštěvnost. To znamená, že se zvýší poptávka po doprovodných službách, čímž vznikne
u podnikatelů potřeba vytvořit nová pracovní místa nebo vznikne poptávka po specializovaných
službách, které dosud ve Frymburku nejsou. To bude příležitost pro vznik nejen nových pracovních
míst, ale i nových podnikatelských oborů. Jednou z aktivit, která může významně pomoci, je
vybudování Návštěvnického centra Lipensko – fauna a flóra sladkovodního světa.
Rozšíření nabídky volnočasových aktivit přispěje jednak k vyšší návštěvnosti (jak již bylo zmíněno),
ale také k prodloužení sezóny v souvislosti s atraktivitou, kterou lze využít v jakémkoliv počasí po celý
rok. Vše výše uvedené má velký předpoklad k nabídce zajímavých pracovních míst, což může mladé
lidi motivovat k rozhodnutí zakořenit právě ve Frymburku.
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