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Mapa území působnosti MAS Sokolovsko s okolím
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3 Popis podstaty projektu a jeho etap
3.1 Začlenění projektu
Prioritní osa:
4
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory:
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Porovnání cílů projektu s cíly programu ROP SZ:
Projekt je začleněn v rámci Regionálního operačního programu Severozápad do prioritní osy
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, do oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a
infrastruktury CR. Hlavním cílem prioritní osy 4 je využití přírodního a kulturního potenciálu
pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu, specifickým cílem je rozvoj a modernizace
infrastruktury pro cestovní ruch. Předkládaný projekt je v souladu s těmito cíly.
Cíle projektu
Cílem předkládaného projektu je vybudování naučné stezky s příslušnou infrastrukturou po
zaniklých obcích v západní části Slavkovského lesa . Realizace projektu přispěje i k záchraně
kulturně – historického dědictví .

Projekt přispěje ke splnění operačního cíle oblasti podpory 4.1, kterým je dobrá dostupnost
a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu a to tím, že zpřístupní a
využije dosud neprobádanou, přírodně i historicky nesmírně zajímavou lokalitu západní části
Slavkovského lesa a zachová tak vzpomínku na ne příliš radostné historické okamžiky, ale i
na lidi, kteří zde žili a kteří svou pílí a zručností dokázali zajistit obživu i v méně
pohostinných oblastech.

3.2 Místo realizace projektu = místo dopadu projektu
Region soudržnosti: NUTS 2 Severozápad
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Obec:
Březová
Území místní akční skupiny Sokolovsko prakticky kopíruje hranice okresu Sokolov, nepatří
do něj pouze obce Těšovice, Libavské údolí, Rovná, Nová Ves, Tatrovice, Vřesová a město
Sokolov (mimo katastrálních území Hrušková, Novina a Vítkov). Na východě pak uskupení
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přejímá 3 obce z okresu Karlovy Vary, kterými jsou Hory, Jenišov a Mírová. Místem
realizace bude tedy oblast Slavkovského lesa, přesněji její západní část, která spadá do
území MAS Sokolovsko.

Seznam členů MAS Sokolovsko
1

Mikroregion Sokolov - východ

2

Svazek měst a obcí Kraslicka

3

Mikroregion Pod Chlumem

4

Svazek obci Svatavka

5

Habartov

6

Horní Slavkov

7

Kynšperk nad Ohří

8

Sdružení podnikatelů Poohří

9

Antonín Kolda

10

Vlastimil Kříž

11

AGRO&KOMBINÁT

12

Jan Danko

13

Horský statek Abertamy s.r.o.

14

SK Sokol Chlum Svaté Máří

15

Petr Volmut

16

František Fara

17

Krásno

18

Kacéřov

3.3 Výchozí stav
Zánik lidských sídel není v dějinách ničím zvláštním a ojedinělým. V minulosti se často
stávalo, že vesnice zanikaly v důsledku válečných událostí, epidemií, přírodních katastrof,
nebo prostě proto, že se v průběhu času ukázalo dané místo jako nevhodné pro trvalé osídlení.
Nový fenomén však přineslo 20-té století, kdy z pouhého lidského rozmaru zmizely z povrchu
zemského během několika let stovky obcí. Výjimkou není ani oblast Slavkovského lesa.
Již v roce 1945 se objevily úvahy o zřízení vojenského výcvikového prostoru v této oblasti a
to převážně ze strategického důvodu polohy blízko „západní hranice“. Na jaře 1946 tento
záměr schválila i vláda. Toto rozhodnutí znamenalo, že vedle německého obyvatelstva museli
danou oblast opustit i noví čeští osídlenci. Paradoxem je, že v době uzákonění vojenského
újezdu Prameny se začaly objevovat první otazníky nad jeho další existencí. Postavení
armády bylo sice silné, ale těžba uranu byla důležitější. Již v roce 1947 byla uzavřena dohoda
s Jáchymovskými doly o uranovém výzkumu na území vojenského prostoru. Postupně
intenzita výzkumu rostla, musela být zastavována vojenská cvičení a střelby, a to nakonec
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vedlo k tomu, že vojenský výcvikový prostor Prameny přestal plnit svojí funkci. V roce 1954
byl vojenský újezd zrušen a výcvikový prostor se přesunul do oblasti Doupova.
Území zaniklých obcí se dnes po většinu roku zcela ztrácí v bujné vegetaci. Jen brzo na jaře či
pozdě na podzim se zde objevují základy domů, zpola zasypané či zatopené sklepy, podstavce
soch a křížků, které nám připomínají, že zde také žili lidé.

Stávající stav
Smrkovec (Schönficht): Bývalý Schönficht se nacházel v severozápadní části
Slavkovského lesa v nadmořské výšce 700 m. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku
1355 a týká se výměny kněžích v místím kostele sv. Václava, který byl nejvýznamnější
památkou Smrkovce. Dějiny obce byly od svého počátku úzce spojeny s hornictvím.
Dobývala se převážně železná ruda a stříbro. Díky těžbě těchto významných surovin
propůjčil v roce 1550 král Ferdinand I. Schönfichtu hornické svobody, z nichž
nejvýznamnější bylo právo týdenního trhu. Rozkvět hornictví ukončilo až protireformní
hnutí v 17. století, kdy byli evangeličtí horníci vyhnáni. Obec od 16. století, v souvislosti
s historickými událostmi, měnila často své pány, byli jimi například jezuité a po nich na
delší dobu rod Metternichů, díky čemuž byl Schönficht po roce 1848 zařazen pod okres
Planá. Obec se pomalu rozrůstala a na konci 18. století již čítala 65 domů. V roce 1846 je
zde evidováno 728 obyvatel, což bylo v historii asi nejvíc, ale postupem času docházelo
k odlivu lidí, zapříčiněného stěhováním horníků za prací do uhelných revírů Falknovska.

Smrkovec – historická pohlednice,

stávající stav
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2) Třídomí (Dreihäuser): Oblast v okolí kostela Svatého Mikuláše byla osídlena už
odedávna, samotná obec s názvem Třídomí byla ovšem založena až na počátku 18. století.
Nejdříve příslušela k loketskému panství, v letech 1850-1960 byla součástí Nadlesí, od
roku 1960 patří pod Horní Slavkov. Ještě v padesátých letech minulého století stálo v obci
31 stavení, v padesátých letech byla však obec začleněna do Vojenského výcvikového
prostoru Prameny a byla tudíž zcela zničena. V současnosti zbyla z Třídomí jen bývalá
hájovna a nově postavené rekreační chaty tehdejších prominentů. Ti se s odkazy věku při
stavbě svých chat rozhodně nepárali.
3) Krásná Lípa (Schönlind): Krásná Lípa ležela kolem rozcestí cest z Kostelní
Břízy na Lazy a zaniklou obec Ostrov – Verda zhruba v místech, kde je dnes vodárenská
nádrž. Ke svému českému názvu přišla v roce 1923, kdy byl doslova počeštěn původní
název německý. Založena byla pravděpodobně již ve 13. století. První písemné zmínky
jsou z roku 1370, kdy je uvedena v seznamu leuchtenberských lén. Obyvatelstvo se zde
živilo buďto pěstováním obilí, lnu, brambor a chovem hovězího dobytka, nebo jako
dřevorubci, či uhlíři. Od počátku 16. století, až do svého odchodu ze země v roce 1628,
byl ve vsi Jeroným ze Štampachu. V polovině 17. století získal ves Adam Melchior
z Mossern, držitel Rovné a Vranova. V té době žilo v Krásné Lípě a okolí 20 hospodářů se
svými rodinami a čeledí. Ve století osmnáctém držel statek Krásná Lípa Ferdinand ze
Schönau a obec měla 79 stavení. V roce 1810 jej získal významný podnikatel Jan David
Starck, který k němu v roce 1814 přikoupil sousední Týmov a následně předal tento
majetek nejstaršímu synovi Josefu Karlovy. V roce 1847 dosáhla obec největší
zalidněnosti. Žilo zde 880 obyvatel ve 109 domech. V roce 1910 bylo evidováno 109
domů a 562 obyvatel, v roce 1936 124 domů a 570 obyvatel. Nejvýraznější ranou do dějin
Krásné Lípy, byl podobně jako v ostatních obcích oblasti Slavkovského lesa odsun
německého obyvatelstva po druhé světové válce. V roce 1948 bylo území Krásné Lípy
začleněno vojáky do „Vojenského újezdu Prameny“. Ti pak dokonali dílo zkázy, udělali si
z opuštěných domů terče a Krásnou Lípu prakticky srovnali se zemí. Dělostřeleckou palbu
nepřežil ani starobylý zámek, který zde postavili Štampachové v roce 1588. Zbylo z něj
jen pár zavalených sklepů, dávajících tušit, jak asi vypadal. Z celé obce tak do dnešních
dnů zůstal zachován pouze zarostlý židovský hřbitov, jako ne příliš důstojná památka na
početnou židovskou komunitu obývající kdysi tuto obec. Nedaleko hřbitova stávala kdysi
židovská synagoga, která jako jedna z mála v oblasti Slavkovského lesa nebyla vypálena,
ale zatopena údolní nádrží. Její trosky jsou údajně dodnes na dně této přehrady. Zvláštní
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pozornost si zasluhuje i mohutná prastará lípa těsně nad úvozovou cestou, která kdysi
směřovala až do Kostelní Břízy.

Krásná Lípa – sklep zámku

Krásná Lípa – sklepy zámku

4) Vítkov (Wudingrün): I když obec Vítkov stála za dnešními hranicemi
Slavkovského lesa, svým osudem však k ostatním zaniklým obcím tohoto regionu
rozhodně patří. Starobylá osada, s názvem po svém německém zakladateli, se rozkládá
podél původního koryta Lobezského potoka, na staré kupecké cestě. První písemná zpráva
o obci je z roku 1454, kdy patřila k majetku Šliků. V roce 1491 převzal část statků pod
svou správu Loket. Nejvýznamnější stavbou byl tehdy Vítkovský hamr, který patřil mezi
nejstarší písemně doložené hamry Sokolovska. Tento hamr byl v držení zdejšího roku
Höferů a fungoval až do roku 1785, kdy byl přestavěn na mlýn a posléze sloužil jako
výletní hostinec „Hammerl“. Po roce 1620 byl Vítkov zkonfiskován jak odbojným
loketským měšťanům, tak sokolovským Šlikům a obec získali Nosticové. Během
třicetileté války procházela Vítkovem několikrát císařská vojska a 25.7.1647 se u sedláka
Schreitera dokonce ubytoval císař Ferdinand III. Od roku 1835 zde fungovala škola,
kterou kolem roku 1860 navštěvovalo více jak 80 žáků. Úřední sčítání v roce 1910 již
eviduje 559 obyvatel v 76 domech. Důvodem růstu počtu obyvatel byl dostatek
pracovních příležitostí zejména v rozvíjejícím se uhelném průmyslu. Dalším významným
provozem, zaměstnávajícím větší počet obyvatel, byl vítkovský kamenolom, který po
přechodném uzavření funguje dodnes. Po četných katastrálních přesunech byl Vítkov
k 1.4.1976 definitivně připojen k Sokolovu. V té době už ovšem bylo rozhodnuto o jeho
totální likvidaci v souvislosti s otevřením povrchového dolu Michal, který zahájil těžbu
v květnu 1979. Dnes však již víme, že zásoby uhlí byly nadhodnoceny, a proto je možné
konstatovat, že obec byla zničena zbytečně.
5) Vranov (Frohnau): Vranov byl pojmenován svými zakladateli, slovanskými
osadníky, pravděpodobně podle staročeského jména Wran. První písemná zpráva o obci je
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z roku 1246, kdy král Václav I. propůjčil vranovský kostel řádu křížovníků s červenou
hvězdou. Podobně jako jiné obce Slavkovského lesa je i Vranov uveden v seznamu
leuchtenberských lén. Od roku 1542 až do konce 16. století patřil Vranov rodu Šliků, poté
hejtmanovi loketského kraje Jobstu Thüsellovi z Daltic. V roce 1612 jej získali
Štampachové, kteří však museli po roce 1628 opustit kvůli svému vyznání Čechy a tak ho
prodali správci sokolovského panství. Tomu patřil až do poloviny 17. století, kdy ho
koupil Adam Melchior z Mossernu, který ho v roce 1677 směnil s Nostici za jiné statky.
Nosticové Vranov vlastnili až do roku 1850, kdy se stává samostatnou obcí. V roce 1840
zde bylo evidováno 531 obyvatel v 73 domech. Na konci 19. století zde stálo dokonce 82
domů. Na počátku 20. století je zde evidováno 362 obyvatel v 73 domech, v roce 1936 je
to 327 obyvatel a v roce 1939 už jen 282 obyvatel. K nejvýraznějšímu úbytku pak došlo
po II. světové válce, kdy byla většina obyvatel německého původu odsunuta a jelikož již
bylo zřejmé, že zde vznikne vojenský újezd, nebyl Vranov dosídlen českým
obyvatelstvem. Nejvýznamnější památkou bývalé obce Vranov byl kostel svatého Jakuba
Většího z 1.

poloviny 13. století se zvonicí a dvěma velkými zvony. K vnitřnímu

vybavení patřila i socha Panny Marie s Ježíškem v růžovém věnci, kde byly jednotlivé
růžičky vytvořeny z větších a menších skleněných perel. K nejznámějším rodákům patřil
hudební pedagog Josef Lugert (1841-1928), který působil jako profesor na konzervatoři
v Praze a v roce 1876 se stal inspektorem státních hudebních škol. J. Lugert napsal
několik hudebních učebnic, klavírní a komorní skladby, serenády a také symfonii. Dalším
významným rodákem z Vranova byl hoteliér Josef Hammerschmid, který po svém otci
zdědil významný hotel „Stadt Weimar“ v Mariánských Lázních (dnes Kavkaz). V tomto
paláci obdivoval kdysi Goethe mladiškou Ulriku von Lewetzow, jež ho zdědila po smrti
své matky. Byl to právě vranovský rodák, kdo v tomto významném hotelu několikrát na
přelomu 19. a 20. století hostil anglického krále Edwarda, který si jeho služby
pochvaloval a štědře platil.
6) Rovná (Ebmeth): Původní obec Ebmeth – Rovná stávala kousek níž pod
současnou „socialistickou“ Rovnou. První písemná zpráva pochází z roku 1370. Obec je
podobně jako spousta okolních uvedena v seznamu leuchtenberských lén. V roce 1785
bylo v Ebenově, jak se obci také říkalo, evidováno 52 domů. Ves však neměla vlastní
svatostánek, proto patřila farností k bývalému Vranovu. Zhruba o padesát let později již
zde stálo 87 chalup s 687 obyvateli, živícími se převážně prací v zemědělství, nebo
hornickou činností v nedalekém olověném dole nazvaném Filip Jakub a Jan Baptista.
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V roce 1840 zde bylo evidováno 531 obyvatel v 73 domech, na konci 19. století už to bylo
82 domů. Svého maximálního růstu dosáhl Ebmeth v roce 1900, kdy zde stálo 91 domů,
ve kterých žilo 461 obyvatel. V Rovné vznikl spolek dobrovolných hasičů, pěvecký
spolek, fungovala zde škola a také hospoda. Dvacáté století ovlivněné dvěma světovými
válkami, již mnoho radostných událostí do místních dějin nepřineslo. Začleněním obce do
vojenského výcvikového prostor Prameny rok po válce bylo pro původní Rovnou
konečným ortelem. Většina domů byla za vlády armády pobořena, zbytek vzal za své
v padesátých letech při akci „Úklid pohraničí“.

Rovná – studna

Rovná - základy

7) Lobzy (Lobs): Obec Lobzy by vlastně pod heslo „zaniklé obce“ ani patřit neměla,
protože stále existuje. Kdyby však navštívil nějaký pamětník původních Lobzů z doby
před 100 lety ty dnešní, asi by se notně podivil. Lobzy leží na náhorní planině, ohraničené
Zlatým a Paseckým vrchem. Jejich název pochází pravděpodobně ze staroslovanského
slova „Lobez“, znamenajícího podemílání, což je v souvislosti s nedalekým Lobezským
potokem docela výstižné. První písemná zpráva pochází z roku 1370, kdy jsou Lobzy na
seznamu leuchtenberských lén. Kolem roku 1525 byly Lobzy rozděleny na tři části. První
část podléhala radě města Lokte, druhá Kynšperk a třetí Sokolovu. Mezi nejvýznamnější
památky této farní vsi patřil bezesporu kostel svatého Vavřince, který byl v době
luteránské reformace obsazen protestantským predikantem. Podobně jako v dalších
odlehlých obcích Slavkovského lesa byl problém zajistit pro místní faru duchovního, a tak
luteránská víra přetrvávala u místních obyvatel i přes přísné zákazy ještě dlouhou dobu po
porážce českých stavů na Bílé Hoře. Část Lobzů, která byla po Bílé Hoře zkonfiskována
Šlikům, koupil sokolovský šlechtic Otto Nostic a začlenil ji do svého lipnického panství.
Další část připadla Adamu Melchiorovi z Mossern a třetí část, do které patřili i takzvaní
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radní sedláci, podléhala i nadále radě města Sokolov. V polovině 18. století patřily již celé
Lobzy Nosticům. V sedmdesátých letech 18. století čítala obec 37 domů. Z písemných
pramenů je též známo, že minimálně od roku 1757 fungovala v obci škola. Zajímavostí je,
že téměř po dvě století v ní zajišťoval výuku učitelský rod Krausů, v němž se učitelské
povolání dědilo z otce na syna. Z této dynastie byl pro současnost nejvýznamnější Karel
Kraus

(1764-1826),

který

v roce

1816

věnoval

Nosticům

sbírku

„Lobser

Liederhandschrifz“ (Lobezská sbírka lidových písní). V jejím rukopise bylo sebráno 47
místních lidových písní s udáním jejich původu a zaznamenáním melodie. V roce 1850 se
Lobzy staly samostatnou obcí, ke které patřily ještě osady Kamenice, Milíře pod
Krudumem, Novina a Paseka. V roce 1869 zde bylo evidováno 41 domů, ve kterých
bydlelo 246 obyvatel. Náhlému rozkvětu náhorní obce udělaly drsnou přítrž dvě světové
války a následné vystěhování původních obyvatel v roce 1946. Podle záznamů učitele
Franze Fenkla zde v roce 1946 žilo 387 obyvatel, z nichž muselo nuceně obec opustit 339.
Zbylých 48 lidí bylo vystěhováno po zřízení VVP Prameny, do jehož teritoria Lobzy
patřily. Během vojenské správy byla původní obec srovnána se zemí.
8) Kostelní Bříza (Kirchenbirk): Původně německá kolonizační ves Kostelní Bříza
bývala také leuchtenberským lénem a v nejstarších dobách se jmenovala pouze Pirk, tj.
Bříza. Od roku 1370 se v pramenech vyskytují tvary Pirk, Pirkh a Pyrk. Rozšířený název
Kirchenpirk je zatím doložen poprvé v roce 1479. V 158. století vlastnili Kostelní Břízu
Štampachové ze Štampachu, kteří přestavěli zdejší malý kostelík a v roce 1615 přikoupili
od Čejky z Olbramovic panství Reichenbašské (Bystřina). Rozkvět nastal za panství rytíře
Jana Václava Turby. V roce 1767 zde nechal vystavět zámek a o tři roky později dokonce
školu. Rytíř Turba zemřel v roce 1772 a je pochován v kryptě zdejšího kostela svatého
Petra a Pavla. Posledním majitelem zámku a panství byl baron Viktor von Brandt, který
vysídlil v roce 1946 do Rakouska. Jeho bratr Gottlieb, který měl za manželku Francouzku,
byl za okupace vězněn v koncentračním táboře a po osvobození se nakrátko vrátil, aby
posléze také vysídlil do Rakouska. Důležitým mezníkem pro zdejší oblast byl rok 1946,
kdy byl zřízen Vojenský prostor. Z původních obyvatel Kostelní Břízy německé
národnosti se vyhnuly vysídlení pouhé dvě rodiny. Před vznikem VVP měla obec Kostelní
Bříza s osadami 613 čísel popisných, ze kterých bylo během vojenského hospodaření 560
zbořeno. V roce 1974 bylo uděleno čestné občanství herci Karlu Hegerovi, který zde
slavil své 35. narozeniny. Mezi nejvýznamnější památky Kostelní Břízy patří bezesporu
pozdně barokní kostel svatého Petra a Pavla. Je ceněn především díky jedinečnému
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souboru kamenných reliéfů, vsazených do zdiva jeho lodi a věže. Na reliéfních deskách
jsou zobrazeny erby šlechtických rodů spojených s Kostelní Břízou.

Kostelní Bříza – pozůstatky zámku

Kostelní Bříza - hřbitov

9) Čistá (Lauterbach): Bývalé město Litrbachy leželo na obou stranách staré cesty
z Bečova do Sokolova. Název dostalo podle potoka Literbach, který tudy tekl a v jeho
povodí se od první poloviny 14.století začalo s rýžováním cínu. První písemné zprávy o
Čisté pocházejí z roku 1370, kdy je uvedena v seznamu leuchtenberských lén. V 16.
století patřila do soustavy lén, patřících hradu Lokti, spravovaného Šliky. V prvních
desetiletích 16. století, v době vlády Pluhů z Rabštejna na bečovském panství, dochází
k velkému rozmachu těžby cínu. 20.6. 1551 bylo Čisté uděleno právo užívat svou vlastní
značku k označení zde vyrobeného cínu a mohla používat svoji pečeť a městský znak.
Toto období bylo obdobím největšího rozkvětu. Byl postaven kostel, město mělo svůj
vlastní pivovar, sladovnu, lázně, jatka a městský vodovod. V roce 1772 postihl město
katastrofální požár, ve kterém shořel kromě mnoha domů i původní kostel, radnice a s ní i
většina písemností. Nový kostel, zasvěcený archandělovi Michaelovi byl na stejném místě
postaven v letech 1774-1775, podle návrhu Wenzela Hausmanna z Teplé. V roce 1843
tady bydlelo 2082 obyvatel v 274 domech, v roce 1900 to bylo 1634 lidí a 261 domů a
v roce 1939 u jen 1000 obyvatel. V roce 1918 patřila Čistá k nově vzniklé Československé
republice, ve třicátých letech ji ovládla Sudetoněmecká strana a po mnichovském diktátu
z roku 1938 patřila k územím odtrženým od ČSR a do města vstoupila německá armáda.
Národnostní složení obyvatel bylo většinou německé, snad i právě proto odevzdali ve
volbách do říšského sněmu 100 % hlasovacích lístků pro navrženou nacistickou
kandidátku. Dne 8. května 1945 vstoupily do města oddíly 3. americké armády generála
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Pattona a v letech 1946-47 byl proveden odsun německého obyvatelstva. Na jaře roku
1946 byla Čistá začleněna do vojenského prostoru Prameny a museli se z ní vystěhovat i
poslední obyvatelé. Brzy poté, v roce 1948, ji po nácviku bojových akcí zcela zničila
dělostřelecká palba, při natáčení instruktážního snímku "Boj o osadu" štábem tehdejšího
ministerstva národní obrany. Tím se uzavřela smutná historie královského horního města,
které nesmělo být v dobách totality dokonce ani uváděno v mapách. Čistou tak dnes
připomíná už jen dřevěný kříž v místech bývalého hřbitova a kamenný pomníček v místě
bývalého náměstí, který zde byl postaven na počátku devadesátých let.

Čistá pomník na zaniklou obec

Čistá historická pohlednice

10-11) Horní a Dolní Lazy (Ober und Unter Perlsberg): Původní pojmenování
obce je odvozeno od osobního jména Bero (později Perl) a znamenalo tedy Perlova hora.
Podle pověsti byl název odvozen od výskytu granátů, nazývaných perly. Český název
Lazy byl stanoven v roce 1948 a vyjadřuje polohu obce na svahu nebo na stráni. Lazy jsou
prvně zmiňovány v seznamu leuchtenberských lén z období kolem roku 1370. Do roku
1850 patřily ke statku Žitná, který byl v té době v držení rodu Junker Bigatto. Od roku
1850 byly samostatnou obcí. Zkázu obce znamenalo začlenění do vojenského újezdu.
V Horních Lazech se zachovala alespoň malá část původní zástavby, Dolní Lazy již
připomíná vedle zarůstajících a zčásti podmáčených základů domů pouze výklenková
kaplička obnovená v roce 1999. V Horních Lazech stávala od roku 1864 škola. Nová
dvojtřídní škola byla postavena v roce 1905 a stojí zde dodnes. Naproti škole bylo
pekařství a vedle něj pomník obětem 1. světové války. V Lazech působil od roku 1893
spolek dobrovolných hasičů, od roku 1922 mužský pěvecký spolek „Waldheimatsang“
později vzniklo ochotnické divadlo a německý „Turnverein“. V Dolních Lazech stávaly
železné hamry. Na místě jednoho z nich byla později postavena jednotřídní škola. Na
potoce Velká Libava stál mlýn na mouku, o kousek dál dvě pily. Pily zpracovávaly
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především dřevo pro hnědouhelné doly v sokolovské pánvi. V Dolních Lazech působil
spolek dobrovolných hasičů, pěvecký sbor a byla zde i kapela, jejíž jádro tvořil J. Jäger a
Stingl. Pošta a kostel byly ve Smrkovci.
12) Ostrov (Wöhr, Verda): zaniklá vesnice Ostrov (německy Wöhr) se objevuje
v písemných pramenech poprvé jako leuchtenberské léno kolem roku 1370 pod jménem
Werde. V záznamech z roku 1446 je zapsán tvar Wird, později lze nalézt i tvary Werda,
Werd a další. V roce 1848 se asi poprvé objevuje tvar Wöhr, který se pak stal německým
úředním názvem vesnice. Kolem roku 1525 náležela ves pod kynšperskou soudní
pravomoc. Jeden její dvůr patřil Jobstu z Hlavna, dalších pět celých dvorů, jeden
poloviční dvůr a jedna chalupa byly v držení Jeronýma ze Štampachu (z Kamenice).
Možná, že právě do doby třicetileté války spadají nálezy, které připomíná již německá
vlastivěda z roku 1898. V okolí vesnice se totiž čas od času nacházely stopy dávných bojů
– jednotlivé hroby, podkovy, šavle a další součásti vojenské výstroje a výzbroje.
V polovině 18. století patřila část Ostrova ke statku Žitná, který držel Kryštof Arnošt
z Bigatto, a část náležela ke zboží Krásná Lípa, jehož majitelem tehdy byl Erdmann
Ferdinand ze Schönau. Topograf Sommer zjistil v Ostrově před rokem 1847 52 domů a
343 obyvatel. Už před rokem 1847 byla v Ostrově i škola. Byla umístěna v samostatném
stavení, v jehož zděné části byl učitelský byt, zatímco dřevěná, roubená část domku
sloužila jako třída, „klasa“. Učívalo se v ní kolem osmdesáti dětí z Ostrova, Týmova a
osady Hinterhäuser. V minulosti býval nedaleko Ostrova i železný hamr, neboť ještě v
roce 1920 nesla jedna ze samot pojmenování Dolní hamr. Ostrov byl sedmadvacet let
osadou obce Krásná Lípa a samosprávní obcí se stal až v roce 1877. Před druhou světovou
válkou žilo v Ostrově asi 230 lidí, ale ani je nestačilo chudé zemědělství, dobytkářství a
dřevařství uživit. Na počátku padesátých let 20. století vesnice zcela zanikla.

Ostrov historická pohlednice

Ostrov boží muka
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13-14) Horní a Dolní Žitná (Ober und Unter Rockendorf): Vesnice Žitná se
rozkládala v sousedství dnešní silnice ze Zlaté do Lazů takřka při samé hranici
sokolovského okresu s Chebskem. Níže položenou Dolní Žitnou dnes nepřipomíná vůbec
nic. Zaniklou ves překryl téměř souvislý porost bolševníku a houští. O kus výše, na stráni
nad Dolní Žitnou směrem k Lazům, stávala Horní Žitná. Jedinou památkou na její
existenci je veliký hrubě opracovaný kámen, na němž byly kdysi umístěny oválná a
obdélníková deska, připomínající padlé v první světové válce. V mokřinách napravo od
silnice pramení potůček, kterému říkali zdejší Němci Rockendorfer Bach. Nad bývalým
Smrkovcem se spojuje s jiným bezejmenným potůčkem. To je místo, kde vzniká potok se
starobylým jménem Malá Libava. Dle vzpomínek německých starousedlíků stával
nedaleko pomníku panský zámeček, zámecká kaple, vrchnostenský pivovar a velký
panský dvůr. Obec mívala téměř horský charakter, neboť Žitný vrch, na jehož svazích se
ves rozkládala, má nadmořskou výšku 793 metrů. Žitná se stala samostatnou obcí teprve
v roce 1879. Do té doby byla osadou sousední obce Lazy. První písemná zmínka o Žitné
pochází z roku 1370 a ves je v ní jmenována Rokkendorf. Vznik německé kolonizační
osady nejspíše souvisí s prastarým dobýváním rud, jehož stopy našel významný báňský
odborník ing. Ant. Frieser všude v okolí Žitné, Lazů a nedalekého zaniklého Smrkovce.
Frieser z těchto stop usuzuje na středověké dobývání stříbra, tuhy a snad i zlata. V době
šlikovského urbáře (1525) byli držiteli Žitné Jobst z Hlavna, Michal z Wirsperga a
Jeroným ze Štampachu. Po třicetileté válce (1654) patřila převážná část Žitné třináctileté
slečně Anně Margaretě z Hlavna a dva domy byly v majetku rady a města Lokte.
Za Kryštofa Ernesta byla v Horní Žitné postavena barokní zámecká kaple sv. Trojice
(1757-1763) a z části byl opraven i starý zámek, sídlo dřívějších vrchností. Barokní
inventář kaple včetně dřevěných soch sv. Šebestiána, Matky Boží, sv. Floriana a sv. Jana
Nepomuckého pocházel nejspíše z dílen umělců regionálního významu. V polovině 19.
století byl majitelem zboží Žitná a Stibor již druhý z roku Junkerů, Klement, svobodný
pán Junker – Bigatto. Žitná již tehdy byla poměrně velkou vesnicí se čtyřiasedmdesáti
popisnými čísly a 574 obyvateli. Topograf Sommer uvádí, že vzhledem k velké
nadmořské výšce vesnice a chladnému podnebí se tu pěstuje především žito, brambory,
řepa a len. Vesničané se živili i dobytkářstvím, dřevařstvím, pálením uhlí, přadláctvím,
tkalcovstvím a podomním obchodem. Horní i Dolní Žitná byly zničeny v 50. letech 20.
století. V místě Dolní Žitné dnes nalezneme pouze polorozpadlý hospodářský objekt,
z Horní Žitné zůstal omšelý pomník obětem 1. světové války.
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15) Paseka (Schwand): Malá kolonizační osada Paseka byla založena německými
kolonisty v zalesněném kopcovitém terénu, který bylo třeba nejdříve vymýtit. Od starého
německého výrazu „swenden“ (způsobit, aby něco zmizelo, nebo vymýtit) také pochází i
její pojmenování. Dnes připomínají bývalou ves jen ojedinělé zplanělé ovocné stromy a
houštím zarostlé základy několika stavení. První písemná zmínka o Pasece pochází až
z roku 1454. Ve šlikovském urbáři se uchoval seznam poddaných, kteří v osadě žili kolem
roku 1525. Paseka tehdy patřila k loketskému panství, ale v roce 1553 přešla do dědičné
držby sokolovských Šliků. Jako konfiskát ji s dalšími místy získali po Bílé Hoře
Nosticové. Ti jsou uváděni jako majitelé Paseky i v následujících stoletích. Ves se
nerozrůstala a i Tereziánský katastr v polovině 18. století zde zaznamenává jen osm
větších hospodářů. Nově se tu v omezeném rozsahu pěstoval chmel. Vedle zemědělství a
dobytkářství je v katastru mezi způsoby obživy zapsáno i dřevařství a domácké předení.
Osada byla přifařena a přiškolena k Lobzům. Před polovinou 20. století stálo v Pasece 12
stavení, v nichž žilo celkem 92 lidí. Tento počet obyvatel je asi v dějinách osady vůbec
nejvyšší, třebaže později tu byl ještě jeden dům postaven. Paseka nikdy nezískala
samosprávné postavení. Od roku 1850 až do roku 1945 byla vždy osadou Lobzů. Když
skončila existence poválečného výcvikového prostoru, zanikla i osada Paseka. Bývalá ves
začala rychle zarůstat houštím a lesem a kdysi kultivovaná krajina se změnila v divočinu,
jež je dnes pouze domovem zvěře.

Paseka studna

Paseka vojenský bunkr

16) Bystřina (Reichenbach): Německý název Reichenbach se odvozuje z výrazu
„Dorf am reichen Bache“, což znamená „ves nad potokem bohatým vodou“. Z tohoto
významu pojmenování vsi vychází i český název Bystřina, stanovený až v roce 1948, tedy
v době, kdy obec již neexistovala. První písemná zmínka je z roku 1370, kdy byla
Bystřina leuchtenberským lénem. Do roku 1850 byla Bystřina součástí panství Kostelní
Bříza, které v té době patřilo rodu Auerspergů. Od roku 1850 až do svého zániku byla
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samostatnou obcí. Zánik obce přineslo začlenění do vojenského prostoru a v 60. letech 20.
století byla na části katastru založena chatová osada Bystřička. Na potoku Velká Libava,
který obcí protéká, stály dva mlýny s pilou – Dorchnerův (Dorchermühle) a U Smrku
(Fichtenmühle). Jejich zbytky jsou dodnes viditelné. Krom těchto mlýnů patřila k obci
samota Grundhäuser a Dvůr u Smrků (Fichtenhof). Od roku 1836 v obci stávala
jednotřídní škola. Od 20. let 20. století působil v obci spolek Dobrovolných hasičů. Pošta
a kostel byly v Kostelní Bříze.
17) Týmov (Tiefengrün): Týmov německy Tiefengrün, byl malou osadou, která se
rozkládala asi v polovině vzdálenosti mezi zaniklými vesnicemi Krásnou Lípou a
Studánkou. Týmov nikdy nezískal postavení samostatné obce. V letech 1850-1945 byl
osadou Krásné Lípy, k níž v minulosti patříval i panstvím. První písemná zmínka o
Týmově pochází z roku 1370. Nejstarší dochovaný tvar názvu osady zněl Dymgrün.
Jazykovědci se již v 19. století přeli o to, zda jméno vesnice souviselo se zlodějskou
činností jejích obyvatel, nebo zda vystihovalo polohu osady v údolí. Z nejstarších dějin
Týmova neznáme téměř nic, pouze z jedné zmínky lze usuzovat, že ves byla po určitou
dobu pustá. Není zapsána ani v jinak velmi důkladném šlikovském urbáři z roku 1525. Po
třicetileté válce zaznamenává Berní rula v Týmově pět domů. Osada byla tenkrát součástí
zboží Rovná, Vranov a Krásná Lípa, které náleželo Adamu Melchiorovi z Mossernu. O
sto let později, v Tereziánském katastru z roku 1757, je uváděn jako držitel zboží Krásná
Lípa i s Týmovem Erdmann Ferdinand ze Schönau. Topograf Sommer zaznamenává
v roce 1847 v Týmově 32 domů a 197 obyvatel. Zemědělství, dobytkářství a práce
v lesích nestačily obyvatelstvo dostatečně uživit, a proto mnozí odcházeli za prací do
průmyslových podniků a dolů v okolí Sokolova. Nedaleko Týmova stával do
devadesátých let 19. století na Velké Libavě mlýn zvaný Froshmühle (Žabí mlýn). Jméno
prý měl od nezvykle velkého výskytu žab v této končině. Někdy v devadesátých letech
mlýn do základů vyhořel a již nebyl obnoven. V 50. letech 20. století ves zcela zanikla,
v těsné blízkosti se dnes rozkládá rozsáhlá obora.
18) Milíře (Kohling): Pojmenování obce bylo odvozeno od milířů na pálení
dřevěného uhlí, které se zde hojně vyskytovaly. Český název vycházející z německého
pojmenování byl stanoven v roce 1947 a respektuje význam tohoto pojmenování. První
písemná zpráva o Milířích je z roku 1433. Do roku 1850 patřili Milíře k panství Sokolov,
které bylo v té době v držení Nosticů. V letech 1850-1919 osada obce Lobzy a od roku
1919 samostatná obec. Zánik obce přinesl odsun německého obyvatelstva a začlenění do
vojenského prostoru. Z původní zástavby se dochoval do dnešních dnů pouze jeden dům –
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zřejmě bývalá myslivna. Milíře byly malou vesničkou, ve které nebyly žádné významné
stavby. Jednotřídní škola byla postavena až v roce 1882, do té doby se učilo
v soukromých domech. V Milířích nevyvíjel činnost žádný spolek. K Milířů patřila
Nellyna pila.
19) Studánka (Schönbrunn): Kolonizační

vesnice Studánka (Schönbrunn) se

rozkládala v mělké kotlině mezi vrchy Slavkovského lesa, které v jejím blízkém okolí
vystupují do výše kolem 650 metrů. V minulosti náleželo do katastru Studánky několik
mlýnů, neboť západně od vesnice teče Malá Libava a severozápadně od vsi protéká Velká
Libava. Ve vsi kdysi býval i obecní rybník a čtyři další malé rybníčky. V první písemné
zmínce z roku 1311 se hovoří o jakémsi Tautu ze Schonprunu, který byl zemským
soudcem v Chebu. V první čtvrtině 16. století byla Studánka součástí zboží Mostov a
šlikovský urbář v ní eviduje čtyři celé a osm polovičních dvorů. V době povstání českých
stavů proti Habsburkům byla Studánka součástí zboží protestantského šlechtice Jaroslava
Hoffmanna z Kamenného Dvora. Hoffmann uprchl po Bílé Hoře před trestem ze země a
jeho veškeré jmění bylo zkonfiskováno. V Berní rule v roce 1654 je již Studánka vedena
jako součást metternichovského panství Kynšperk. Ves tehdy měla 17 domů, dva mlýny a
žilo v ní 96 lidí.V držení Metternichů zůstala Studánka až do roku 1726, kdy celé panství
převzal svobodný pán z Waterfordu. V době Tereziánského katastru (1757) byli majiteli
panství hrabata Sitzendorfové. V okolí vesnice se pěstoval chmel, a pokud měli poddaní
přebytky obilí, prodávali je do Sokolova. Část vesničanů si přivydělávala předením a
prodejem vápna a dříví. Počátky školy ve Studánce neznáme, ale od roku 1842 tu
existovala jednotřídní škola, kterou navštěvovalo průměrně kolem 45 dětí. V době
topografa Sommera (1847) měla Studánka 43 domů a 320 obyvatel. Byla tu hospoda,
škola stranou vesnice byl vrchnostenský lesní úřad. Před koncem 19. století hovoří
vlastivěda ještě o olejně, která zpracovávala lněné semeno na olej. Na počátku 20. století
měla Studánka 48 popisných čísel, ale počet obyvatel již klesl na 242 lidí. Zemědělství,
dobytkářství a práce v lese sice stále zůstávaly hlavním zdrojem obživy většiny
obyvatelstva, ale mnozí museli za prací docházet do vzdálených míst. Po zrušení
vojenského pásma převzaly zdejší půdní a lesní fond Sdružené zemědělské a lesní závody,
národní podnik Kynžvart a v sousedství zaniklé vesnice byla vybudována rozlehlá
čtyřsethektarová obora Studánka pro daňky a muflony.
Popis projektu
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Podstatou projektu je vybudování Naučné stezky po Zaniklých obcích Slavkovského lesa.
Naučná stezka se bude skládat ze dvou naučných tras A a B, kdy obě budou mít výchozí bod
v obci Kostelní Bříza. Naučná stezka bude vyznačena a doplněna o informační tabule o
zaniklých obcích, odpočívadla a o nově vybudované odstavné plochy pro parkovaní
automobilů, čímž se stezka zpřístupní i rodinám s dětmi a osobám se sníženou mobilitou.

VÝCHOZÍ BOD

KOSTELNÍ

BYSTŘINA

BŘÍZA

PASEKA
ROVNÁ

LOBZY
VRANOV

ČISTÁ

MILÍŘE
TŘÍDOMÍ
Popis trasy A

Výchozí bod bude v obci Kostelní Bříza na náměstíčku. Zde by bylo vhodné umístit
informační tabule s popisem tras A i B, odpočívadlo se zde již nachází. Atraktivitou obce
Kostelní Bříza je kostel sv. Petra a Pavla, zvláště pak soubor kamenných reliéfů, vsazených
do zdiva jeho lodi a věže. Na reliéfních deskách jsou zobrazeny erby šlechtických rodů
spojených s Kostelní Břízou, které jsou kamennou učebnicí dějin nevyčíslitelné hodnoty.
Většina jich pochází ze 16. století a dosahuje značné řemeslnickoumělecké úrovně.
V sousedství kostela nalezneme obnovený bývalý hřbitov, který dnes připomíná pouze
litinový kříž.
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Náměstíčko Kostelní Bříza
Dále v obci nalezneme zbytky zámku z 2. poloviny 18. století, boží muka z roku 1895 a
Zartnerův hostinec z konce 18. století.

Bývalý náhon u Bystřiny

nádrž na vodu Bystřina

Trasa dále pokračuje po místní komunikaci mírně vlevo nahoru směr na obec Rovná. Po cca 2
kilometrech je odbočka vpravo přes dřevěný mostek, kde nalezneme pozůstatky náhonu na
vodu pro okolní mlýny ze zaniklé obce Bystřina. Dále pokračujeme po silnici do Rovné, kde
před cedulí obce nalezneme pozůstatky studny tzv. Wasserhäuser a základy původní zástavby.
Po místní komunikaci dále pokračujeme směr Lobzy a po cca 0,7 km je levotočivá zatáčka a
v té zatáčce odbočka na polní cestu. Nalevo od polní cesty nalezneme pozůstatky zaniklé obce
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Vranov. Jedná se zejména o základy stavení a kamenné plotní sloupky. Pokračujeme dále
směr Lobzy a po cca 1,5 km se dostaneme na křižovatku, odbočíme vpravo směr na Podstrání
a pokračujeme po komunikaci směr Čistá od odbočky cca 3 km. Cestou po levé straně
narazíme i na důl Jeroným, kde si můžeme prohlédnout vchod do šachty bývalého cínového
dolu a báňské rybníčky z 16. století, poslední pozůstatky důlní činnosti. V obci Čistá
nalezneme památník na zaniklou obec Litrbachy/Čistá a několik kamenných článků kolem
pomníku. V oblasti bývalého hřbitova nalezneme kovový kříž.

Pomníček zaniklé obce Čistá

Vojenský pozorovací bunkr

V obci Čistá opustíme místní asfaltovou komunikaci a vydáme se pěšky po zelené směr na
Komáří rybníčky a Třídomí. Cesta vede z počátku po polnostech a kolem zemědělského
podniku po levé straně, po blátivé cestě cca 1,5 km. V polovině cesty po pastvině můžeme na
pravé straně nalézt vojenský pozorovací bunkr z 50. let 20. století. Po jednom a půl kilometru
polní cesty nás čeká 1,5 km cesta krásným lesem okolo Komářího vrchu a Komářích
rybníčků.

Rozcestník žlutá/zelená

Rozcestí u Komářích rybníků

Na rozcestí vede cesta po žluté KČT směr na Třídomí po dnes blátivé a rozježděné cestě. Po
2,5 km dojdeme na neoznačené rozcestí, kde se vydáme vpravo a po cca 200 metrech
dojdeme na Třídomí. Zde nás čeká poměrně zachovalá myslivna a uměle vytvořený rybníček.
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Vrátíme se na rozcestí zpět a pokračujeme po zelené směr Milíře. Nyní nás čeká jeden
z nejtěžších úseků trasy a to prudké tříkilometrové stoupání poštěrkokamenité cestě.
Odměnou za zdolání úseku je pohled na rozlehlé pláně po výstupu z lesa. Zde se nacházela
původní obec Milíře, po které zbyl pouze domek nad lesem a uprostřed pláně podstavec pod
křížek. Pokračujeme vpravo až na rozcestí k rozhledně na Krudum a pak pokračujeme po
lesní cestě vlevo do Lobezského údolí. Zde se napojíme na místní komunikaci vpravo na
Lobzy cca 2,5 km. Z bývalých Lobzů uvidíme pouze zemědělský závod a pár dvojdomků. Ale
když se vydáme z Lobzů směr Březová, tak po cca 500 metrech narazíme na odbočku se
závorou vpravo. Vydáme-li se po této cestě, dorazíme na místo bývalé obce Paseka. Zde
nalezneme starý vojenský bunkr, propadlé sklepy, staré studny a mnoho základů od
původních stavení. Cesta je rámována starými cestářskými patníky a nynější majitel
(soukromý zemědělec) jí udržuje ve velmi pěkném stavu. Abychom ukončili první okruh,
musíme se vrátit zpět do Lobzů a zde mezi ohradami pro krávy se vydat po polní cestě zpět na
Kostelní Břízu.

Cesta mezi ohradami pro krávy Lobzy

pokračuje lesem

rozježděné úseky

Cesta ubíhá polní cestou cca 1 km, až se dostaneme na kamenitou lesní cestu cca 1,5km a
posléze na bahnitou cestu rozježděnou od lesní techniky cca 1,5 km. Po té nás čeká
jednokilometrový úsek po panelce, která nás zavede na Kamenici. Cestou narazíme na
vyviklaný patník. Na Kamenici jdeme směrem do obce a na první odbočce se dáme vlevo
okolo pastvin pro ovce a kozy, zde by bylo vhodné umístit značení. Na Kamenici se též
naskýtá možnost využít nově vybudovanou vyhlídku u obnovené kaple sv. Máři Magdaleny,
která byla dne 22.7.2008 slavnostně vysvěcena. Dále cesta ubíhá podél lesa s možností
krásných výhledů na okolní kopce cca 1,5 km a pokračuje lesní cestou, která je taktéž
rozježděná od lesní techniky cca 200 metrový úsek. Poslední jednokilometrový úsek vede po
kamenitopískové cestě až na Kostelní Břízu.
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.

Výchozí bod
Kostelní Bříza

Bystřina
Krásná

Dolní Lazy

Lípa

Horní Lazy

Týmov

Horní Žitná

Studánka

Ostrov
Smrkovec
Dolní Žitná

Popis trasy B
Výchozím bodem trasy B bude taktéž Kostelní Bříza. Pokračujeme po místní komunikace
směrem na Krásnou Lípu. Zde se nám naskytne krásná pohled na areál zámku a zámeckého
parku, i když polorozpadlého.
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Zámecký park Kostelní Bříza

Areál zámku Kostelní Bříza

Cesta nás dále zavede k původní obci Bystřina, ale z druhé strany než na trase A a umožní
nám pohled na zbytky starého mlýna, kterých bylo v této oblasti několik. Je ale potřeba zdolat
prudší sráz dolů od silnice a ne příliš pevný povrch.

Bystřina – zbytky starého mlýna

Bystřina – přístup k mlýnu

Pokračujeme po silnici s směr na Lazy a po necelých dvou kilometrech narazíme na vodní
nádrž Rovná. Přímo u pravoúhlé zatáčky najdeme dvě vzrostlé olše, které nám tvoří přírodní
bránu. Když se vydáme touto branou mírně vpravo nahoru do svahu, tak po cca 100 metrech
narazíme na starý židovský hřbitov bývalé obce Krásná Lípa. Scenérie je to neradostná a
místo posledního odpočinku velice nedůstojné.

Přírodní olšová brána na židovský hřbitov

Krásná Lípa – židovský hřbitov
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Pokračujeme dále vpravo po silnici, objedeme vodní nádrž, až se po cca 200 metrech
dostaneme k rozcestníku Krásná Lípa. Zde opustíme asfaltovou komunikaci a vydáme se
vpravo nahoru po lesní cestě k pozůstatkům obce Krásná Lípa. Nejrozsáhlejší jsou pozůstatky
po místním zámku a v kopcovitém terénu můžeme nalézt rozsáhlé propadlé zámecké sklepy a
zbytky obvodového zdiva. Přístup k pozůstatkům je obtížnější, jelikož se nacházejí ve svahu a
jsou pokryty silnou vrstvou napadaného listí a popadaných stromů.

Krásná Lípa rozcestník

Krásná Lípa zámecké sklepy

Cesta se nyní stáčí mírně vpravo a zavede nás do staré lipové aleje, kterou pokračujeme dále
k zaniklé obci Týmov po žluté KČT. Úsek je dlouhý cca 2 kilometry a cesta je velmi rozbitá
od lesnické techniky, místy kvůli bahnitým úsekům až neschůdná. Část cesty je asfaltový.

Týmov přístupová cesta terén

Týmov přístupová cesta terén
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Po dvou kilometrech dorazíme k oboře Studánka a před ní nám jen kamenný podstavec pod
křížek připomene, že zde dříve stávala obec Týmov. Cesta podél obory s překrásnými
muflony a daňky nás zavede až k rozcestí u zaniklé obce Studánka, ze které se zachoval
kamenný monolitický pomník obětem I. světové války a jedno původní stavení. U památníku
se znovu napojíme na silnici a pokračujeme vlevo cca 3 kilometry ke křižovatce, kde na chvíli
opustíme trasu vpravo a pokračujeme dále až k zaniklé obci Smrkovec. Zde se silnice opět
větví

a

můžeme

si

vybrat.

Vpravo

dorazíme

k památníku

na

zaniklou

obec

Schönficht/Smrkovec a vlevo již u silnice můžeme nacházet zbytky zaniklé obce.
Nejkrásnější je asi obloukový kamenný mostek přes potok, který je ve velmi pěkném stavu.
Dále jsou tu dochované cestářské kameny a kamenná opěrná zeď.

Smrkovec kamenný mostek

Smrkovec silniční patníky + opěrná zeď

Vrátíme se zpět na křižovatku, kde jsme odbočovali ke Smrkovci a pokračujeme vpravo na
Dolní Žitnou. Po cca 1,5 km narazíme vpravo na cestu, která dříve protínala Dolní Žitnou.
Nyní jsou kolem cesty bažiny a prostor je obehnán elektrickým plotem, proto je přístup
k artefaktům poměrně obtížný. Přesto je zde možné nalézt několik plotových sloupků, boží
muka a základy původních stavení. Pokračujeme dále po původní cestě k zaniklé obci Ostrov.
Cesta vede lesem až na dlouhou louku, kde se podél lesa dostaneme až k vodárenskému
objektu uprostřed luk. Na hranici louky a lesa za vodárenským objektem se rozprostírá území
bývalé obce Ostrov. Nalezneme zde, roztroušené po okolí, kamenné články a povalená boží
muka u lesa. Vrátíme se zpět na silnici a pokračujeme směrem na Lazy. Při výjezdu na
kopec, v pravotočivé zatáčce na horizontu se rozkládala původní obec Horní Žitná, kterou
nám připomíná jen pomník obětem I. světové války u cesty. Stezka dále vede po silnici směr
Lazy nejprve projedeme místem kde dříve stávaly Horní Lazy, z kterých se dochovalo několik
baráků, které jsou dodnes obývány. Největší atraktivitou této obce je však asi 250 let starý,
krásný, vzrostlý buk, jehož koruna měří 21 metrů v průměru a nalezneme ho v dolní části
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obce vlevo od silnice. Trasa vede dále po silnici k prostoru bývalých Dolních Lazů, které nám
kromě zarůstajících a podmáčených sklepů připomíná výklenková kaplička, kterou nalezneme
po pravé straně silnice cca 15 metrů. Tím se nám uzavírá trasa B, kterou ukončíme po silnici
zpět na Kostelní Bříze.

Lazy památný buk

Dolní Lazy kaplička

I když není součástí plánovaných tras, zaslouží si být „vzkříšena“ i obec Vítkov. Jako jediná
ze zmiňovaných obcí tato nezanikla z důvodu vojenských aktivit ve Slavkovském Lese, ale
musela ustoupit postupující těžbě uhlí. Pro spoustu obyvatel Sokolovska je vzpomínka na
Vítkov stále čerstvá. Proto i zde je plánováno umístit v rámci projektu alespoň informační
tabuli, která bude připomínat obec, na jejíž místě se dnes rozprostírá jezero Michal a
připomínkou nám je pouze jedno původní stavení a propadlý sklep nalevo od cesty na
Hruškovou.

3.4 Soulad s rozvojovými strategiemi
Soulad projektu z rozvojovými dokumenty
Překládaný projekt je v souladu s následujícími dokumenty a jejich prioritami

Program rozvoje Karlovarského kraje
Část 2: Strategická část Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
Prioritní osa D část 2.4: Kvalita života (strana 22 PRKK 2007 – 2013)
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Opatření číslo D2 číslo 2.4.2: Údržba a ekonomizace kulturního dědictví (strana 24-25 PRKK
2007 – 2013)

Část 2: Strategická část Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
Prioritní osa D část 2.4: Kvalita života (strana 22 PRKK 2007 – 2013)
Opatření číslo D6 číslo 2.4.6: Kultura (strana 31-32 PRKK 2007 – 2013)
Odkaz na webové stránky pro stažení Programu rozvoje Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/nav_krajsky_urad/dokumenty/koncepce/seznam/PRKK2007_2013.htm

Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko
Priorita číslo 1: Kvalita života (strana 96 ISR MAS Sokolovsko)
Opatření číslo 1.2: Rozvoj krajiny a péče o ní ve prospěch životního prostředí a člověka
(strana 96 ISR MAS Sokolovko).
Priorita číslo 2: Obnova památek a rozvoj cestovního ruchu (strana 97 ISR MAS Sokolovsko)
Opatření číslo 2.1: Podpora cestovního ruchu a rekreace (strana 97 ISR MAS Sokolovsko)
Opatření číslo 2.2: Obnova památek a charakteristických prvků kulturního dědictví (strana 97
ISR MAS Sokolovsko).
Odkaz na webové stránky pro stažení Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko
http://www.mas-sokolovsko.cz/dokumenty/ostatni/strategie.pdf

3.5 Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů a
přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny
Rodiny s dětmi: Mezi rodiny s dětmi řadíme jednak děti předškolního, školního
věku, a dále pak děti pobývající ještě v kočárcích. Z mnoha dostupných zdrojů vyplívá
fakt, že rodiče s malými dětmi nemohou absolvovat naplánované výlety kvůli
nedostupným trasám, které jsou náročné i pro dospělé turisty. Terén tras je obvykle
rozmanitý a neupravený, což dělá největší starosti právě matkám s kočárky. Proto
budou vybudovány i odstavné plochy na parkování automobilů, aby byly atraktivity
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stezky co nejjednodušeji přístupné. Pokud se nad tímto faktem zamyslíme, můžeme do
této cílové kategorie zařadit také osoby staršího věku (důchodového).
Pěší turisté (začátečníci i pokročilí): Nejčastěji se jedná o občany všech věkových
kategorií, ženy či muže, běžné „procházkáře“ i aktivní turisty. Přínosem pro tuto
skupinu návštěvníků bude, v důsledku aktuálního trendu cestování a turistiky,
rozšíření možnosti provozování volnočasových aktivit ve Slavkovském Lese o cca 57
km naučné stezky mimo turistické okruhy KČT.

Cyklisté:

Tato cílová skupina zahrnuje v návaznosti na kvalitu terénu převážně

cyklisty na horských kolech. I jim se rozšíří možnosti provozování cykloturistiky o
cca 57 km naučné stezky v kvalitě cyklostezky.

3.6 Popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční a investiční fázi
Předinvestiční fáze
Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh
Uzavření partnerských smluv
Řešení majetkoprávních vztahů
Investiční fáze
Management projektu včetně účetnictví projektu
Zajištění výběrových řízení
Zajištění inženýrské činnosti
Ukončení fyzické realizace
Zpracování monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu
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3.7 Možnost alternativních řešení
Nulová varianta
Nulová varianta představuje nerealizaci projektu, to znamená, že co nedokonal člověk,
dokoná příroda, a i poslední pozůstatky osídlení se ztratí v bujné vegetaci zejména
bolševníku. Region tak přijde o kulturní dědictví a místní rodáci o své kořeny.

3.8 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a jiných subjektů
Hlavím efektem projektu bude jeho nepopiratelný příspěvek k naplnění cílů prioritní osy 4, a
to využití přírodního

a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu

v regionu a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch.

4 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová
strategie a marketingový mix
4.1 Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících se
k předmětu projektu na relevantním trhu
Prvním krokem provedené analýzy konkurence bylo určení relevantní konkurence na
relevantním trhu v oblasti turistických stezek po zaniklých obcích. Relevantními konkurenty
jsou jiné trasy po zcela nebo částečně zaniklých obcích podobného charakteru. Za relevantní
trh bylo zvolené území spadající pod Karlovarský kraj.
Zpracovatel studie provedl šetření o identifikaci konkurence pomocí internetového
vyhledavače a dostupné literatury k možným trasám po zaniklých obcí.
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je protkána několika trasami níže uvedenými:
Trasa č. 1 „Z Krásna na krásenskou rozhlednu“
Trasa: Krásno-Krásenský vrch – 2km, Krásno – 4km
Terén: 60% silnice, 40% pěšina v lukách
Jedná se o krátkou vycházku, vhodnou zejména pro rodiny s malými dětmi. Pro majitele aut
je k dispozici parkoviště u hřbitova za městem Krásno, směrem na Bečov. Podél Dlouhé stoky
vystoupí turisté až k rozhledně. Celý okruh měří necelé 4 km a je značen ve žluté barvě. Trasa
výše uvedená nevede přes žádné území zaniklých obcích.
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Trasa č. 2 „Z Bečova do Bečova přes Dominovu skalku a Křížky“
Trasa: Bečov-Dominova skalka – 6km, Pluhův Bor – 8km, Křížky – 10km
Terén: 60% po asfaltu, zbytek lesní cesty, místy louky s mokřinami
V Bečově se turisté napojí na zelenou turistickou značku a po silničce stoupají vzhůru na
Novou ves. Po cca 1,5km zahýbá trasa doleva, na lesní cestu a prakticky až k místu, kde
přetíná asfaltku mezi Loukou a Novou Vsí stoupá. Dominova skalka – unikátní výskyt
květeny – se nachází hned za touto silnicí. Na trase můžeme pozorovat rašelinná jezírka, která
jsou přímo typická pro celou oblast Slavkovského lesa. Po několika prochozených
kilometrech, sejdou turisté z Pramenů, dále pokračují po náhorní plošině k Nové Vsi – trochu
zchátralá, zapomenutá, socialistická vesnice. Můžeme dále pokračovat na Starý dvůr,
z kterého mírně klesáme asi 5km do Bečova. Tato trasa vede přes dvě zaniklé obce a to přes
Novou Ves a Prameny.

Trasa č. 3 „Z Teplé do Mariánských Lázní přes Podhoru a rozhlednu Hamelika“
Trasa: Teplá (nádraží)-Teplá Klášter – 2km, Betlémský rybník – 4,5km, Mrázov – 6,5km,
Ovesné Kladruby – 10,5km, U Pohodnice – 12km, Podhorní vrch – 13km, Závisím – 15km,
Zádub-16km, Krakonoš – 18km, Panorama – 19km, Mariánské Lázně – 20km
Terén: 70% po asfaltu, zbytek lesní a polní cesty, stoupání na Podhoru – občas mokřina
Žlutá turistická značka začíná přímo v Teplé, odkud se vyrazí po silnici vedoucí ke Klášteru.
Za Klášterem žlutá značka končí a napojuje se na červenou, po úzké asfaltce se dostáváme až
k Betlémskému rybníku. Lesní cesta nás dále dovede na silnici do Mrázova a Ovesných
Kladrub. Na rozcestí U Pohodnice konečně opustíme asfalt a dále stoupáme lesem na vrchol
vyhaslé sopky Podhorní vrch. Cesta pokračuje po červené značce do Závišína. V Zádubu
přechází cesta v příjemnou polní cestu, po které se dostaneme ke Krakonošovi – socha
v nadživotní velikosti. Trasa je ukončena v Mariánských Lázní. Na této trase se můžeme
z legend a pověstí dočíst, že na území Podhorní vrch před rokem 1945 stála na tomto vrcholu
výletní kavárna, která byla koncem druhé světové války zničena a postupně chátrala. Dnes je
na jejím místě, v sedle Podhory, postavena chatka pro obsluhu radiokomunikační věže.
Jinými zaniklými obcemi trasa nevede.
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Trasa č. 4 „Na Svatošské skály a zpět trochu jinak“
Trasa: Loket, Goethův pomník – vodácké tábořiště – 1,5km, rozcestí u štoky – 2,5km,
Jeskynní vyhlídka – 4km, Strážce – 5,5 km, Svatošské skály – 8,5km, Loket – 16km
Terén: 15% po asfaltu, zbytek lesní cesty, na druhé straně občas mokřiny
Cesta z Lokte na „Svatošky“ je nejznámější výletní cestou. Trasa začíná v Lokti na modré
turistické značce, směr Svatošské skály. Cestou míjíme skálu, na které jsou dva obrovské,
státem chráněné břečťany. Pokračujeme podél vodáckého tábořiště, tady přechází asfaltka ve
zpevněnou šotolinovou cestu. Pokračujeme po cestě až k cínové štole, za níž stoupáme vlevo
k samotě Wildenova, kde opouštíme značenou cestu. Nádherný výhled se nám otevře po
stoupání k Jeskynní vyhlídce. Opět se vrátíme na cestu, z které jsme odbočili. Prudkým
stoupáním můžeme pokračovat ke Strážci – kamenná hlava. Vrátíme se opět zpátky na
stejnou cestu „hlavní“ a pokračujeme až na houpací most na Svatošských skalách. Po druhé
straně řeky se navrátíme zpět do Lokte. Trasa nevede přes území zaniklých obcích.
Trasa č. 5 „Krátká vycházka na Špičatý kámen a Šibeniční vrch“
Trasa: Loket, Goethův pomník – Špičatý kámen – 1km, Šibeniční vrch – 1,5km, areál
motokrosu – 2km, Goethův pomník – 3km
Terén: až na Šibeniční vrch lesní pěšina, pořád do kopce, poté lesní cesta 80%, 20% asfalt
Tato trasa je krátkou vycházkou po zajímavých místech, přímo v Lokti, kde se můžeme
pokochat dvěma pěknými výhledy na město a okolí. Trasa nevede přes žádné zaniklé obce.
Výše uvedené trasy ve Slavkovském lese patří pod Chráněnou krajinnou oblast, trasy jsou
značené turistickými značkami, které obstarává KČT.
Z výše uvedeného je patrné, že nejde o přímou konkurenci, neboť náš projekt podpoří a
rozšíří naučné stezky ve Slavkovském lese s tématikou zaniklých nebo částečně zaniklých
obcí pro pěší turisty a cyklisty.
Turisté se o těchto trasách dozví například na internetových stránkách Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les, odkaz http://sweb.cz/SlavkovskyLes/trasy/obsah.html.
Na území Slavkovského lesa se také nachází několik upravených stezek, které turistům
přiblíží nejzajímavější místní faunu a floru:
Naučná stezka Kladská – kolem Kladského rybníku, částí rezervace Kladské rašeliny
– Tajga, vede asi 1,2 km dlouhá naučná stezka. Stezka je tvořena visutým dřevěným
chodníčkem, která je přístupná i vozíčkářům. Stezka obsahuje 8 zastávek tvořených
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informačními panely s přehledy o místním zajímavém ekosystému a také historii
Slavkovského lesa. Samotná obec Kladská je vystavěna v alpském stylu kolem
loveckého zámečku, obklopena lesy a rybníky.
Naučná stezka Smraďoch – zpřístupňuje po krátkém můstkovém chodníku malé
rašeliniště s mofetami a výrony plynů, které tvoří malé krátery. Informace jsou
k nalezení na informačním panelu.
Naučná stezka Tři křížky – naučná stezka Tří křížků vedoucí na vrchol skalky je
v současné době uzavřena. Důvodem jsou spory, zda kdy vůbec měla vzniknout,
neboť místní turismus má na křehké přírodní vzácnosti opravdu devastační vliv.

V kapitole „konkurence“ znázorňujeme stezky podobného charakteru z okolních regionů:
Tabulka konkurence č. 1

Název stezky

Kraj
Ústecký kraj

Podrobný popis

Turistická

stezka

po

Turistická cesta Zubrnice-Malé Březno vznikla

zaniklých

obcích

pod

jako praktický výsledek semináře studentů

Bukovou

Horou

(Zubrnice-Malé Březno)

Filozofické

fakulty UJEP, oboru kulturně

historická

regionalistka.

s archivem

Ústí

nad

Ve

spolupráci

Labem

prostudovali

studenti historické dokumenty, navrhli trasu a
provedli značení. Trasa měří 11 km a vede
náročnějším kopcovitým terénem po dlouho
neužívaných lesních cestách a pěšinkách. Není
vhodná pro kočárky a cyklisty.

Z tabulky je patrné, že tato trasa jak sami uvádějí autoři není vhodná pro kočárky a cyklisty.
Tento fakt je pro projekt samotný velice důležitý, neboť si klade za cíl, aby vzniklé stezky po
zaniklých obcích ve Slavkovském lese byly přístupné všem bez rozdílu věku, taktéž
kočárkům a cyklistům.
Tabulka konkurence č. 2

Kraj
Plzeňský kraj

Název stezky
Zaniklé obce Tachovska

Podrobný popis
Na Tachovsku se nachází několik zaniklých
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obcí. Většinou tyto obce netvoří značený okruh
sloužící

pro

turisty a

cyklisty k poznání

zaniklého místa. Mezi zajímavosti této lokality
můžeme uvést například naučnou stezku NS
Branka, která je určená pro cyklisty – okruh
vede z Branky k hranicím a zpět přes Oboru do
Branky. Na stezce jsou umístěné informační
tabule se zajímavostmi části Českého lesa.
Možnost je navštívit zaniklou ves Waldorf (JZ
od Karlovy Hutě) s barokním zámkem, který
vyhořel v r. 1950. Jsou dochovány pouze zbytky
zdiva.

V této lokalitě Tachovska lze najít mnoho zajímavých typů na výlety, ovšem žádný není
stejného ani podobného charakteru, který představuje tato studie.
Tabulka konkurence č. 3

Název stezky

Kraj
Středočeský kraj

Naučná
Klánovickým lesem

Podrobný popis
stezka

Trasa je určená především rodinám s dětmi,
vede po většinou po stávajících turistických
značkách. Součástí této trasy je návštěva
zaniklých obcí Hol a Lhota (po těchto vesnicích
nezůstaly v lese patrné žádné zbytky staveb),
středověké

vesnice

Žák

(lze

zde

vidět

nejcennější památku – zbytky středověkých
kamenů roubené studny, zbytky stěn domů a
kamenných

plotů).

Další

zaniklou

obcí

umístěnou na naučné stezce jsou Slavětice.

Tuto naučnou stezku Klánovickým lesem vzdálenou od Sokolova cca 150 km můžeme
považovat spíše než za konkurenta za vzor pro náš projekt s ohledem na rozmanitost zastávek
na stezce. Stezka je určená především rodinám s dětmi, neboť součástí stezky je dětské lesní
sportoviště. O údržbu stezky se starají především děti z oddílu Stopa.
Tabulka konkurence č. 4
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Název stezky

Kraj
Karlovarský kraj

Podrobný popis

Zaniklá obec Libá

Na

mezinárodním

workshopu

v Libé

se

projednával připravovaný projekt, bude se jednat
o

památník

znovuobnovení

místa.

Předpokladem

základů

jednotlivých

je
domů

zaniklé obce společně s nasvícením.

Cílem

výše

uvedeného

projektu

je

navázání

intenzivní

přeshraniční

spolupráce

prostřednictvím takových krajinných úprav, jež by měly překlenout geografickou a kulturní
hranici novým a atraktivním obsahem.
Tabulka konkurence č. 5

Kraj
Karlovarský kraj

Název stezky
Jáchymovské peklo

Podrobný popis
Naučná stezka „Jáchymovské peklo“ je založena
na připomenutí totalitního režimu. Přes 60 tisíc
vězňů prošlo v letech 45 až 61 uranovými doly
v Jáchymově. Velká část z nich byla vězni
politickými a právě ti poznali během pobytu v
tomto pekle nejkrutější zacházení.

Historická naučná stezka je vedena po bývalých dolech, nápravně pracovních táborů a táborů
nucených prací.
V kostele Nejsvětější Trojice Andělská Hora se v nynější době nachází výstava zaniklých
obcí Doupovska. Kostel stojí v blízkosti silnice Karlovy Vary – Praha, návštěvníci jsou na
výstavu upozorněni velkým poutačem. Výstava zahrnuje 64 zaniklých obcí a osad Doupovska
(okres Karlovy Vary). Obce a osady zanikly kvůli zřízení vojenského újezdu Hradiště –
vojenský výcvikový prostor Hradiště (Doupov), na jehož území je zakázán vstup dodnes.
Zpřístupněna je jen malá krajní část tohoto prostoru. Z tohoto důvodu není možné tyto zaniklé
obce nijak obnovovat ani připomínat jinak než právě výstavou a vydatnou publikací. Výstava
probíhá do listopadu 2008.
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Tuto část kapitoly analýzy konkurence věnujeme tzv. Porterovu modelu konkurenčních sil.
Porterův model určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a
interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich
společného působení je ziskový potenciál odvětví. Model rivality na trhu popsal Michael E.
Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá analyzovat
konkurenční síly a odhalit příležitosti a ohrožení projektu.
Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil, na něž
si nyní odpovíme:
Riziko vstupu potencionálních konkurentů – Jak snadné nebo obtížné je pro nového
konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? Z výše uvedeného popisu
relevantní konkurence je na první pohled patrné, že taková konkurence v blízkém
okolí realizace projektu defakto neexistuje. Území Slavkovského lesa patří pod
Chráněnou krajinnou oblast, kde jsou značené cesty a různé trasy od KČT. Jelikož
projekt počítá se spoluprácí zástupců z KČT bere toto sdružení spíše než konkurenta
jako partnera. Vstup konkurentů na „náš“ trh řeší projekt velkým územím, které bude
označené.
Rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávajícími konkurenty silný
konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? Mezi stávajícími
konkurenty není silný boj. Na daném trhu není žádný dominantní konkurent.
Smluvní síla odběratelů – Je silná pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a
objednávat větší objemy? Odběratelem se pro nás v tomto projektu stává každý turista,
který navštíví plánované okruhy po zaniklých obcí Slavkovského lesa. Odběratelé
tedy návštěvníci okruhů budou moci spolupracovat tím způsobem, že jim bude dána
možnost vyjádřit se k jednotlivým úsekům trasy. Vzhledem k tomu, že naším hlavním
cílem je spokojenost návštěvníků, bude z naší strany snaha řešit případné připomínky.
Smluvní síla dodavatelů – Je silná pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní
dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? Dodavatelé informačních tabulí a
dodavatelé stavebních prací budou vybrány na základě výběrových řízení v realizační
části projektu.
Hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby
nahrazeny jinými? Označené okruhy již nemůžou být nahrazeny novými produkty,
mohou se pouze rozšiřovat poskytované služby. Rozšiřování poskytovaných služeb
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bude opět záležet na samotných návštěvnících a jejich požadavcích, tak aby se
všechny zúčastněné strany cítili spokojené.
Porterův model konkurenčních sil:
Potencionální noví
konkurenti
(ohrožení ze strany nových
potencionálních konkurentů)
Dodavatelé

Konkurenční rivalita

Odběratelé

(dohadovací schopnost

(rivalita-soupeření mezi

(dohadovací schopnost

dodavatelů)

stávajícími organizacemi)

odběratelů)

Náhradní (nové) výrobky
(ohrožení ze strany náhradních
výrobků-substitutů)

Na závěr analýzy konkurence můžeme říci, že pokud analyzujeme konkurenci, která má
stejný charakter jako tento předkládaný projekt, docházíme k závěru, že taková konkurence
v blízkém okolí Slavkovského lesa neexistuje.

4.2 Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na
relevantním trhu
.
Úvodem této kapitole je nutné nejdříve vymezit relevantní poptávku a relevantní trh.
Relevantní poptávka je tvořena počtem osob v jednotlivých cílových skupinách. Předkládaný
projekt má tyto základní cílové skupiny:
rodiny s dětmi (do této skupiny zahrnujeme také kočárky)
běžní turisté neboli pěší (od začátečníků až po pokročilé)
cyklisté.
Relevantní trh představuje území, z kterého pochází relevantní poptávka. Trh je
v jednotlivých stupních vzdálenosti představován:
okresem Sokolov
Karlovarským krajem
západními Čechy
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popř. Českou republikou

Rodiny s dětmi
Mezi rodiny s dětmi řadíme jednak děti předškolního, školního věku, a dále pak děti
pobývající ještě v kočárcích. Z mnoha dostupných zdrojů vyplívá fakt, že rodiče s malými
dětmi nemohou absolvovat naplánované výlety kvůli nedostupným trasám, které jsou náročné
i pro dospělé turisty. Terén tras je obvykle rozmanitý a neupravený, což dělá největší starosti
právě matkám s kočárky. Proto budou vybudovány i odstavné plochy na parkování
automobilů, aby byly atraktivity stezky co nejjednodušeji přístupné. Pokud se nad tímto
faktem zamyslíme, můžeme do této cílové kategorie zařadit také osoby staršího věku
(důchodového).

Běžní turisté neboli pěší
Do této skupiny patří jakákoliv osoba, která navštíví Slavkovský les a prochází zdejší
krajinou. Nejčastěji se jedná o lidi všech věkových kategorií, ženy či muže. U této skupiny lze
předpokládat růst poptávky v důsledku aktuální trendu cestování, turistiky a poznávání
vlastního kraje, jeho krás.

Cyklisté
Tato cílová skupina zahrnuje všechny cyklisty bez rozdílu věku a pohlaví. Převážně sem
spadají cyklisté na horkých kolech vzhledem k rozmanitému terénu na různých polních
cestách, loukách nebo šotolinových cestách.

Potřebnost projektu
Potřebnost projektu vyplývá z jeho příslušnosti projektů určených k realizaci v rámci
Integrované strategie rozvoje MAS Sokolovsko. Projekt svým charakterem spadá do opatření
číslo 2 Obnova památek a rozvoj cestovního ruchu, podopatření 2.2 Obnova památek a
charakteristických prvků kulturního dědictví a jejich využití (obnova a údržba historických,
církevních, technických, lidové architektury, oprava či výstavba památníků a různých replik
památek, podpora jejich využití v rámci rozvoje cestovního ruchu aj.).
V rámci této kapitoly bylo provedeno dotazníkové šetření, viz níže zhodnocené
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V souvislosti se zpracováním integrovaného projektu „Využití fenoménu zaniklých obcí
Slavkovského lesa pro rozvoj CR“ proběhlo dotazníkové šetření aktivních turistů za podpory
KČT Sokolov při organizované akci dne 4. 10. 2008. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 43
oslovených osob z okresu Sokolov.
Dotazovaní odpovídali na 7 otázek, které se týkaly realizace projektu – vytvoření okruhu po
zaniklých obcích Slavkovského lesa.
První dvě otázky se týkají identifikace dotázaných:
Pohlaví oslovených
Pohlaví

Počet

Procento

Žena

18

41,86

Muž

25

58,14

Celkový počet

Celkové %

43

100

Celkový počet

Celkové %

43

100

Tabulka č. 1 dotazníkového šetření

Věkové kategorie oslovených
Věk
Počet

Procento

Do 17 let

3

6,97

18 až 24 let

6

13,95

25 až 39 let

9

20,93

40 až 59 let

12

27,91

10

23,26

3

6,97

(rodiče s dětmi)
40 až 59 let
(nerodiče)
60 a více let

Tabulka č. 2 dotazníkového šetření

Tabulka „věkové kategorie oslovených“ znázorňuje zastoupení všech uvedených kategorií.
Třetí otázkou dotazníkového šetření bylo, zda si oslovení myslí, že využijí plánovaný okruh
po zaniklých obcích Slavkovského lesa pro aktivní trávení svého volného času. Dotazovaní
měli na výběr ze tří možností – ano, ne a nevím. Znázorněný graf ukazuje, že více jak 90%
oslovených plánovaný okruh určitě využije.
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Graf č. 1 dotazníkového šetření
Jakým způsobem se dopravíte na místo určení?

100
76,74%

80
60
40

23,26%

23,26%

20

4,65%

0
veřejná
doprava

auto

horské kolo

pěšky

Dotazovaným byla kladena další otázka, která se tázala, jakým způsobem a s kým plánovaný
okruh po zaniklých obcích Slavkovského lesa využijí. Opět byly na výběr možnosti, z nichž
dotazovaní mohli vybrat více než jednu variantu. Většina dotazovaných bude po okruhu
chodit pěšky, jak dokazuje níže uvedená tabulka. Pro zajímavost uvádíme odpověď jednoho
z dotázaných, který by měl zájem okruh projet na koni, jelikož se jedná pouze o jednu osobu
takto odpovídající, není tento fakt uveden v tabulce. V další části tabulky se seznámíme také
s procentuelním vyjádřením s kým dotazovaní okruh navštíví.

Jakým způsobem bude okruh navštěvován
Počet

Procento

Pěšky

36

83,72

Na kole

20

46,51

S kým bude okruh navštěvován
Počet

Procento

Sám(a)

3

6,98

S rodinou

19

44,19

S přáteli

21

48,84

Tabulka č. 3 dotazníkového šetření
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„Jakým způsobem se dopravíte na místo určení (tzn. do výchozího bodu okruhu = Kostelní
Bříza)“? Tak zněla další otázka dotazníkového šetření. Dotazovaní si mohli vybrat z více
nabídnutých odpovědí. Z grafu číslo 2 je na první pohled patrné, že dotazovaní budou
k dopravení do výchozího bodu využívat své osobní automobily. Za povšimnutí však stojí
procentuelní vyjádření odpovědi „využití hromadné dopravy“. Většina dotazovaných k této
vybrané odpovědi okamžitě podotkla, že by bylo vhodné přidat více spojů ze Sokolova do
Kostelní Břízy, neboť v této době je uvedený úsek z pohledu veřejné dopravy opomíjen.
Graf č. 2 dotazníkového šetření
Využijete plánovaný okruh pro aktivní trávení volného času?

V rámci

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

93,02%
ano

ne

0,00%
6,98%

ne ví m

dotazníkového šetření měli dotazovaní možnost vyjádřit své názory co by nemělo na takovém
okruhu rozhodně chybět. Z poskytnutých odpovědí jsme vybrali 5 nejdůležitějších a
procentuelně nejvíce zastoupených faktorů, které v budoucnu určitě ovlivní návštěvnost
okruhu po zaniklých obcích Slavkovského lesa. Zajímavé a motivační výsledky šesté otázky
dotazníkového šetření uvádíme níže.
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Graf č. 3 dotazníkového šetření
CO BY NEMĚLO NA OKRUHU CHYBĚT
Informační cedule s popisem historickým a fotografiemi
32,56%
Občerstvení – stánek min. ve výchozím bodu (Kostelní Bříza)

32,56%
Řádně značené a udržované cesty po celý rok
16,28%
Odpočívadla (lavičky, stoly, WC)
13,95%
Atrakce pro děti (prolézačky, houpačky aj.)
9,30%

Poslední otázka dotazníkového šetření vyjadřovala názory oslovených – co by je na okruh
přilákalo. Opět jako v předchozím odstavci jsme vybrali čtyři nejčastěji se opakující
odpovědi. Dotazovaní vybírali více než jednu odpověď, tudíž celkové procento odpovídá číslu
104,65%. Logicky se z větší části odpovědi shodují s grafem číslo 3 dotazníkového šetření.
Výběr je zaznamenán v grafu číslo 4.
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Graf č. 4 dotazníkového šetření

Informace, původní
fotografie, památky
16,28%

Příroda, nové
zážitky, upravené

CO VÁS NA

cesty, udržované

OKRUH PŘILÁKÁ

Propagace vzniklého

cedule

okruhu

41,86%

4,65%

Občerstvení, prodej
pamětních odznaků,
pravidelnost MHD
37,21%

Závěrem dotazníkového vyhodnocení lze konstatovat, že lidé stále více mají zájem trávit svůj
volný čas aktivně, ať už se jedná o procházky nebo jízdu na kolech. Snahou by měla být co
nejširší nabídka, která by uspokojila jak odlišné věkové kategorie, tak pohlaví lidí a další
důležité aspekty, sloužící spokojenosti návštěvníků.
Analýza prokázala, že o výsledky projektu je velký zájem a že plánované okruhy budou lidmi
využívány, jelikož cílová skupina je dostatečně veliká.
Velikost trhu dělíme dle jednotlivých návštěvnických segmentů:
Domácí a zahraniční návštěvníci regionu
Návštěvníky budou v podstatě všichni obyvatelé Karlovarského kraje, 304 602 obyvatel
(www.czso.cz, k 31.12.2006).
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Karlovarský

kraj

v roce

2007

navštívilo

472 101

zahraničních

turistů

(http://czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/26_02_08_aktualni_info_prijezd_cr_200
7.pdf).
Počet registrovaných turistů KČT v Karlovarském kraji celkem 650 (informace podal pan
Zoubek, KČT pro Karlovarský kraj, poslední sčítání k lednu 2008).
Obyvatelé regionu
Při geografickém rozšíření okruhu možných návštěvníků na území okresu Sokolov dostaneme
počet 93 113 (k 31.12.2006, www.czso.cz).

4.3 SWOT ANALÝZA PROJEKTU
Silné stránky

Slabé stránky

 atraktivní místo Chráněné

 finanční náročnost projektu

krajinné oblasti Slavkovského

(investiční část-stavební obnova

lesa

přístupových komunikací)

 investorem je MAS Sokolovsko

 administrativní náročnost úkonů

o. p. s. potažmo jednotlivé obce

s ohledem integrovaného projektu
 časová náročnost vyřešení

(nevzniknou problémy při jednání
s úřady a institucemi)

majetkoprávních vztahů podle

 silná pozice investora – možnost

dotačních pravidel

financování projektu
 výstupy projektu jsou
hmatatelným přínosem a jsou
vidět (značený okruh, informační
tabule, odpočívadla)
 příznivý vliv na životní prostředí
 zkvalitnění života návštěvníků
(možnost aktivně trávit volný čas)
Příležitosti

Ohrožení
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 zlepšení vztahů s rodáky žijícími

 nezískání dotace
 růst objemu dopravy

v SRN
 projekt navazuje na další aktivity

 nedostatek finančních prostředků

MAS Sokolovsko o. p. s.

 nedostatečně udržované cesty

(cestovní ruch a další)

 vandalismus

 zvýšení image Sokolovského

 malá propagace

regionu
 kladný vliv na pohodu
návštěvníků
 využití fenoménu a zachovalých
památek (zvýšení zaměstnanosti
v CR)

4.4 Marketingová strategie
Poslání integrovaného projektu
Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR spočívá v rozvoji a
podpoře cestovního ruchu prostřednictvím označení naučné stezky, odstavných ploch a cest a
záchrana či obnova zaniklých reliktů, tím pádem i připomenutí zaniklých obcí Slavkovského
lesa. Druhým bodem poslání projektu je upozornit nynější generaci na skutečnost, která se
odehrávala v minulých letech a souvisela s odsunem místních obyvatel. Projekt svou existencí
pozitivně ovlivní životní prostředí, především šetrností a výběrem vhodných materiálů
sloužících pro označení a rovné příležitosti všech obyvatel. Projekt také rozvine možnost
aktivního využití volného času všech cílových skupin uvedených v předchozí kapitole.
Hlavní strategický cíl projektu
tedy stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace projektu spočívá ve vytipování a
následném označení zaniklých obcí v severozápadní části Slavkovského lesa směrem
s výchozím bodem v Kostelní Bříze. Jsou naplánovány dva okruhy, které vždy budou začínat
i končit svou trasu v Kostelní Bříze, v této obci budou mít návštěvníci okruhu možnost získat
v nově vybudovaném infocentru informace o obou okruzích v podobě mapek s popisky tras
v českém i německém jazyce. Na základě tohoto projektu by mělo dojít k označení
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následujících dvaceti obcí: Smrkovec-Schőnficht, Třídomí-Dreihäuser, Krásná lípaSchőnlind, Vítkov-Wudingrün, Vranov-Frohnau, Rovná-Ebmeth, Lobzy-Lobs, Kostelní
Bříza-Kirchenbirk, Město Čistá-Lauterbach Stadt, Horní Lazy-Ober Perlsberg, Dolní LazyUnter Perlsberg, Ostrov-Wőhr, Horní Žitná-Ober Rockendorf, Dolní Žitná-Unter Rockendorf,
Paseka-Schwand, Bystřina-Reichenbach, Týmov-Tiefengrün, Milíře-Kohling, StudánkaSchőnbrunn, Prameny-Sangerberg.
Cílem projektu je, aby každý příchozí turista, bez ohledu na zdravotní stav, pohlaví,
náboženství, věku, rasu či etniku, měl možnost využít navržený okruh a mohl tak aktivně a
účinně využít svůj volný čas. Splnění cíle bezesporu povede ke zvýšení spokojenosti
návštěvníků Slavkovského lesa.
Sekundárními cíli projektu
je akceptování Chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa, podpora image dotčeného území
a rozvoj rovných podmínek pro všechny návštěvníky.
Marketingová strategie
se skládá ze základních rozhodnutí o marketingových nákladech, z marketingového mixu a
z rozvržení marketingové alokace. Strategie využívá silné stránky a příležitosti, odstraňuje
slabé stránky a řeší případná ohrožení projektu. Svým obsahem musí odpovídat posláním a
cílům projektu. Volba vhodné strategie vedoucí k dosažení výše uvedených cílů spočívá
v rozšíření stávajících stezek mimo turistické okruhy KČT. Naučná stezka bude provedena
tak, aby zde bylo možné celoroční využití pro aktivní trávení volného času. Vzhledem
k finanční náročnosti projektu bude nezbytné získání dotačních prostředků na realizaci
projektu. Průběh akce bude zajišťován pomocí kvalitního a zkušeného týmu osob, zapojení
vhodných a aktivních partnerů, dodavatelů a plnění povinností plynoucích ze smluv, norem a
zákonů relevantních tomuto projektu.

4.5 Marketingový MIX
Marketingový mix je tvořen pomocí metody 4 P, tedy analýzou produktu, dále cenovou
strategií, způsobem propagace a v neposlední řadě dostupností produktu a služeb neboli
místem.

Product = produkt
Termín produkt vystihuje popis produktů a služeb, které by měly v souvislosti s projektem být
poskytovány. Dle marketingové teorie se produkt dělí do tří úrovní, níže popsaných:
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1.

Jádro produktu = nehmotný cíl, s kterým je
produkt či služba poskytována

1.Jádro

2.Vlastní

produktu

produkt

2.

Vlastní produkt = konkrétní produkt či služba

3.

Doplňkový produkt = dodatečné podprodukty či
podslužby typu servis, záruka apod. netvořící

3. Doplňkový

samostatný základ produktu.

produkt

Konkrétní naplnění těchto úrovní u předloženého projektu je následné:
1. Jádro produktu
Rozvíjet a zkvalitňovat základní infrastrukturu oblasti Slavkovského lesa vedoucí ke
zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit o naučné prvky za současného pozitivního vlivu na
rovné příležitosti a životní prostředí (navazuje na poslání projektu).
2. Vlastní produkt
Naučné stezky (okruh = odstavné plochy, samotné cesty a oprava reliktů) v oblasti
Slavkovského lesa, které vytvoří turistům podmínky pro aktivní trávení volného času,
navrhovaný okruh pomůže všem návštěvníkům poznat částečně nebo zcela zaniklé obce
(např. složení obyvatel, místní dominanty obce, důvod zániku obcí aj.).
3. Doplňkový produkt
Další atraktivity, které tématicky nespadají do naučné stezky, ale zvyšují atraktivitu
území.(Důl Jeroným, Komáří rybníky, rozhledna na Krudumu…)

Price = cena
Tento odstavec se má zabývat cenou a cenovou politikou neboli se jedná o rozhodnutí
žadatele, za jaké ceny budou jednotlivé služby poskytovány resp. jejich soubory.
Z předloženého projektu je patrné, že svou charakteristikou není relevantní vybírat od
návštěvníků nějaké finanční prostředky ve formě vstupného. Okruh bude umístěn v chráněné
krajinné oblasti, tudíž bude kladen důraz pouze na dodržování určitých pravidel, které budou
mít vliv na zlepšování kvality životního prostředí. Závěrem tedy zdůrazňujeme, že vytvořené
stezky budou přístupné všem lidem a to zdarma.
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Promotion = propagace
Promotion, neboli komunikační kanály, tvoří nebo udržují vztah mezi realizátorem tj. MAS
Sokolovsko o. p. s. a uživateli produktu, tj. turisty. Smyslem je vytvářet a udržovat živý vztah
mezi realizátorem akce a občanskou veřejností.
Před samotným zahájením akce bude projekt propagován na stránkách jednotlivých obcí
sdružených v MAS Sokolovsku, kterých se projekt týká a především na samotných stránkách
MAS Sokolovsko o. p. s. (www.mas-sokolovsko.eu). O záměru projektu budou informovat i
místní sdělovací prostředky, což taktéž přispěje k propagaci projektu.
V případě získání dotačních prostředků z fondů Evropské unie na realizaci projektu, bude
zajištěna povinná publicita dle požadavků EU.
V rámci projektu budou u každé zaniklé obce umístěny informační tabule, z nichž se budou
moci návštěvníci dozvědět důležité informace o jednotlivé obci, zajímavosti, dominanty obce,
původní fotografie dotčeného území, aj.
Největší propagaci vidíme především v ústní komunikaci. Turisté si mezi sebou řeknou, zda
je naučná stezka zaujala a jestli bylo splněno jejich očekávání a potřeby.
Ve výchozím bodu obou okruhů tj. v Kostelní Bříze bude vybudováno infocentrum (není
součástí tohoto projektu), kde budou návštěvníkům zdarma poskytovány mapky okruhů
s popisem tras v českém i německém jazyce v podobě letáků. Tyto letáky budou taktéž
rozmístěné ve všech infocentrech na území Karlovarského kraje. Projekt bude dále podpořen
uspořádáním konference a exkurze. Níže uvedená tabulka znázorňuje počty vydávaných
letáků v kusech, v prvním roce a poté dalších letech:
Cena v Kč (bez DPH)

Text
Zpracování
1 rok po realizaci projektu

textu,

mapy,

8 000,00

překlad do NJ
Grafické zpracování

10 000,00

Tisk (2,50 Kč/ks=20.000 ks)

50 000,00

Celkem náklady 1 rok

68 000,00

Počty vydávaných letáků = marketingové náklady celkem:
Počet letáků 1 rok po realizaci projektu

20 000 kusů

cena za kus 2,50 Kč

Počet letáků 2 rok po realizaci projektu

5 000 kusů

cena za kus 5,50 Kč

Celkem 1 rok 50 000 Kč + celkem 2 rok 27 500 Kč = 77 500,00 Kč.
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Návštěvníci se na základě informací v letácích mohou rozhodnout absolvovat pouze část
okruhů.
Place = místo
Poslední kategorií marketingového mixu je místo, určující, kde se produkt nachází a jak se
k němu dostane spotřebitel. Produkt je naučná stezka, která bude provádět návštěvníky skrz
20 již zmíněných zaniklých obcí Slavkovského lesa. Samotná stezka je zem pokryta buď
trávou (luční cesty) nebo hlínou a zeminou (polní a lesní cesty). V každé zaniklé obci bude
umístěna cedule pevně spjata se zemí s popisem místa i okolí a na určitých místech budou
umístěny odpočívadla, která taktéž budou spjata pevně se zemí. Návštěvníci se k začátku
okruhu produktu dostanou pomocí dopravního prostředku, pěšky nebo na kole. Bude
vybudováno dopravní značení z obce Březová a z frekventované komunikace E6. Bude zde
zajištěn bezpečný přístup, odchod a rozptyl návštěvníků po okruhu.
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4.6 Veřejná podpora
Relevantní trh výrobků či služeb, které jsou spotřebitelem považovány z hlediska vlastností,
cen a účelu, je pro tento projekt následně definován:
Z hlediska vlastností lze v tomto případě relevantní trh pojmout jako Chráněnou
krajinnou oblast Slavkovského lesa za účelem vytvoření naučné stezky neboli okruhu po
zaniklých obcích. Na tomto místě by návštěvníci aktivně či prospěšně trávili volný čas.
Z hlediska ceny okruhu zopakujeme kapitolu 4.4 odstavec price=cena, kde
uvádíme, že návštěvníkům bude umožněn vstup na okruh bez jakýkoliv poplatků či
vstupného.
Z hlediska účelu lze prostor Slavkovského lesa chápat jako prostor sloužící široké
veřejnosti pro trávení volného času.
V rámci veřejné podpory je třeba zdůvodnit, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou
podporu. K této analýze je potřeba odpovědět na následující otázky:
Kdo je pro mě cílová skupina? Jde o zákazníky i jiných poskytovatelů služeb?

NE

Přestože již byla cílová skupina popsána v předešlých kapitolách je třeba ji na tomto místě
zopakovat. Do základní cílové skupiny patří rodiny s dětmi (včetně kočárků), běžní turisté
neboli pěší a cyklisté. Cílovou skupinou jsou tedy návštěvníci okruhu po zaniklých obcích
Slavkovského lesa i podnikatelé v cestovním ruchu z celé České republiky, kteří budou mít
z realizace tohoto projektu užitek. Projektem bude podpora návštěvníků k aktivnímu trávení
volného času, k poznání zaniklých obcí a v neposlední řadě k pobytu v přírodě. Zmíněné
ukazatele budou kladně působit na život návštěvníků. Do cílové skupiny spadají všichni
návštěvníci bez ohledu na pohlaví, věk, rasu či etniku.
Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt? Konkuruji jiným subjektům?

NE

Obecně lze říci, že trh naučných stezek nespadá do podnikatelského sektoru, a vůbec ne do
ziskového sektoru. Trh v podobě vytvoření naučné stezky ve volné přírodě lze považovat
pouze za trh teoretický. Z toho tedy vyplývá, že projekt „Využití fenoménu zaniklých obcí
Slavkovského lesa pro rozvoj CR“ nelze považovat za účastníka soutěže na daném trhu. Na
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závěr tedy konstatujeme, že jiné naučné stezky si nekonkurují neboť každá je specifická
svým umístěním a pojetím.
Může projekt ohrozit konkurenci na daném trhu?

NE

V kapitole 4.1 analýza konkurence tohoto dokumentu jsou uvedeny trasy v blízkém okolí
Slavkovského lesa a okolních regionů, tyto trasy ovšem nepovažujeme za přímou
konkurenci. Neboť většina uvedených tras není tvořena s tématikou zaniklých obcí. Pokud
tedy taková konkurence existuje nebude realizací projektu ohrožena.
Jaký vliv má můj projekt na zákazníky z jiných členských zemí?

NE

Realizací projektu nedojde k ohrožení či poškození obchodu mezi členskými státy. Naopak
realizací tohoto projektu bude podpořena komunikace a vztahy mezi Čechy a rodáky žijícími
v SRN. Informační tabule budou jak v českém, tak i v německém jazyce, tímto úkonem dojde
k odbourání veškerých bariér.
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že projekt nezakládá veřejnou podporu.

5 Management projektu a řízení lidských zdrojů
Management projektu zahrnuje veškeré plánování, organizaci, řízení a kontrolu všech aktivit,
které je zapotřebí v souvislosti s projektem realizovat. Jedná se o řadu činností, které jsou
popsány v tabulce Personální zajištění projektu. V této tabulce je též uvedeno složení
projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci jednotlivých fází projektu. V tabulce
rovněž nalezneme zkušenosti jednotlivých členů týmu s řízením, přípravou a realizací
projektu. Projektový manažer – vedoucí týmu je nadřazen všem členům týmu, je jím předseda
správní rady ing. Miroslav Bouda.
Management projektu disponuje dostatkem kancelářských prostor. Členové týmu mohou
využívat běžné kancelářské vybavení: PC, internet, telefon, mobil, tiskárnu, kopírku a
scanner. Dále mají k dispozici služební automobil.
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Tab. č. 1: Personální zajištění předkládaného projektu
TÝM
(funkce v rámci
týmu)

Příjmení, jméno

Název organizace

Projektový
manažer –
vedoucí týmu

Miroslav Bouda

MAS Sokolovsko o.p.s.

Člen týmu –
administrativní
pracovník

Stanislava Slunčíková

MAS Sokolovsko o.p.s.

Funkce v rámci
organizace

Dohled nad
dodržením výstupů
projektu

Zkušenosti s projekty
financovanými z MMR,
SROP a POV

člen správní rady

Poskytování
podkladů/příloh pro
zpracování žádosti

Administrativní podpora.

Administrativní
podpora.

Zkušenosti s projekty
financovanými z MMR,
SROP a POV

Finanční sledování a
účtování projektu,
zpracování
monitorovacích zpráv,
archivace účetních
dokladů projektu

Zkušenosti s projekty
financovanými ROP

projektový manažer

Člen týmu

Bc. Miloslav Holek

ABRI s.r.o.

projektový manažer

Projektový
manažer –
konzultant

Bc. Dagmar Hůrková

ABRI, s.r.o.

Provozní fáze
- udržitelnost
projektu

Koordinace všech aktivit,
organizace kontrolních
dnů, řízení členů
realizačního týmu

ABRI s.r.o.

MAS Sokolovsko o.p.s.

Investiční fáze
- realizace projektu

předseda správní rady

Kateřina Tykalová

Ing. Miroslav Makovička

Předinvestiční fáze
- příprava projektu

Relevantní
zkušenosti
s obdobnými
projekty
(Phare, SROP,
MMR...)

Koordinace přípravy
žádosti o dotaci, výběr
týmu pro předinvestiční
fázi, příprava podkladů
před podpisem smlouvy

Člen týmu –
účetní projektu

Člen týmu –
odborný
pracovník

Aktivity a odpovědnost členů týmu v jednotlivých fázích
projektu

Zpracování průběžných a
závěrečných hlášení a
Účast na plánování projektu. zpráv, hodnocení
Příprava účetních a
projektu, sledování
ekonomických podkladů pro rozpočtu projektu,
zpracování žádosti o dotaci. účtování a evidence
projektu, závěrečné
vyúčtování projektu
Poskytování informací a
Dohled při realizaci
podkladů pro zpracování
projektu
žádosti, odborné konzultace.

Dohled nad
dodržováním výstupů
projektu

Manažer MAS
Sokolovsko

Koordinace přípravy žádosti
o dotaci, výběr týmu pro
Dohled při realizaci
předinvestiční fázi, příprava
projektu
podkladů před podpisem
smlouvy

Dohled nad
dodržováním výstupů
projektu

Vedoucí skupiny
poradců Sokolov

Koordinace přípravy
žádosti o dotaci, výběr
týmu pro předinvestiční
fázi, příprava podkladů
před podpisem smlouvy,
výběr dodavatele

Dohled nad
dodržením výstupů
projektu

Koordinace všech aktivit,
organizace kontrolních
dnů, řízení členů
realizačního týmu

Zkušenosti s projekty
financovanými z MMR,
SROP a POV
Úspěšné projekty
z INTERREGU III A
(Centrum podpory
tradičních řemesel,
Rozsvěcení vánočního
stromu, Lidovou hudbou na
podporu tradičních řemesel,
Keramické slavnosti),
úspěšný projekt z SROP Turistický produkt –
Návštěvnické centrum
tradičních řemesel Bernard,
úspěšný projekt z PRV –
Malovaný porcelán – rozvoj
místních výrobních tradic
2008
Zkušenosti s projekty
financovanými z MMR,
SROP a POV
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6 Technické a technologické řešení projektu
Tab. č. 2: Popis technického řešení projektu
Stavební práce

Životnost

Nároky na
obsluhu

Revize/servis/prohl
ídky/údržba

Náklad na údržbu za rok

Zaniklé obce Slavkovského lesa
Úpravy cest
Stavební úpravy cest které propojují stezky do
turistického okruhu.
V rámci stavebních úprav bude provedeno zhutnění
stezek na šíři 3 m, položení 20cm vrstvy drceného
kameniva a 10 cm povrch ze štěrkodrti. Takto bude
řešeno cca 30 km trasy.

50 let

Bez obsluhy

Pravidelná údržba
(zimní období a
letní období)

Po dobu záruky budou náklady
pouze na udržovací práce.

6.1 Provozní program a rozsah činností
Vzhledem k neustále se rozšiřujícímu zájmu o turistiku, je třeba budování naučných stezek
z několika důvodů. Tím hlavním je propojení turisticky zajímavých míst cestou určenou pro
provoz cyklistů i pěších. Je tedy vhodné vybudovat stezku, která by byla použitelná pro co
nejširší spektrum turistů.
Provozování naučné stezky zahrnuje v podstatě pouze opravy a údržbu povrchu cesty,
bezprostředního okolí a značení a to jak dopravní tak informativní.

6.2 Výběr technologie pro provoz
Pro provozování stezek není zapotřebí žádných zvláštních technologií.

6.3 Podmínky pro získání a provozování technologie
Technologií provozu stezky se rozumí režim provozu a pohybu osob na této stezce. Stezka
bude přístupná pro cyklisty, pěší i osoby se zdravotním handicapem (vozíčkáři…). Vzhledem
k nutnosti zajistit v některých místech nezbytnou obslužnost, jsou některé úseky víceúčelové.
Povrch stezky je v jednotlivých úsecích různý. Kde jsou využívány místní komunikace, je
povrch bezprašný asfaltový beton a v úsecích mimo silnice se vzhledem k místu realizace
zvolila prašná úprava ze štěrkodtě.
Na stezce bude umožněn celodenní a celoroční provoz.
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Je nutné zajistit v průběhu roku údržbu a to zejména bezprostředního okolí stezky. V letních
měsících se bude jednat o sekání trávy a plevelných rostlin, které se v okolí stezky a na
místech kde se nacházejí artefakty mohou vyskytovat. V zimním období se předpokládá
úprava cesty na stopy pro běžecké lyžování, údržba se tedy bude zajišťovat pomocí menší
rolby. Povrch bude nutné zkontrolovat vždy na jaře a u úseků s prašným povrchem po
déletrvajících deštích a vzniklé poškození opravit.

6.4 Postup přípravy projektové dokumentace
Obecně by stezka měla mít šířku 4,00 m. Je zvolena následující konstrukce. Stezky budou
vybudovány v prašné úpravě. Nejprve se provede zhutnění položka 18110-1102 dle katalogu
prací, po té se položí 20 cm podklad z drceného kameniva (32-63 mm) položka 56476-1111 a
jako finální povrch bude po zhutnění 10 cm vrstva ze štěrkodrti (0-8 mm) položka 564483111. Dále budou na stezce umístěny informační tabule na jedné straně s mapou naučných
okruhů a na druhé straně s informacemi o konkrétní obci a historickými fotografiemi a
směrové ukazatele.
V obcích Milíře, Krásná Lípa, Smrkovec, Studánka, Ostrov a Vranov se v projektu počítá
s umístěním odpočívadel.

6.5 Odhad celkových investičních nákladů
Ceny jsou odhadnuty dle předpokládané délky jednotlivých úseků. Náklady na značení
zahrnují informační tabule a ukazatele. Výše uvedené náklady nezahrnují cenu za vyřízení
územních rozhodnutí a stavebních povolení. Náklady jsou uvedeny bez DPH.
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Odhad investičních nákladů projektu
Název položky

Kč celkem

Stavební náklady
zhutnění stezek a pokládka povrchu 30 km x 3 metry trasy
Hmotný majetek
Informační cedule 20 ks
Směrové tabule 30 ks
Odpočívadla 6ks
ošetření a vyčištění artefaktů

31 950 000,00
31 950 000,00

odstavné plochy - parkoviště (300 m2 )
Investiční majetek celkem (bez DPH)
Investiční majetek celkem s DPH

102 240,00
37 542 240,00
44 675 265,60

1 060 000,00
250 000,00
180 000,00
4 000 000,00

Mezi investiční náklady nejsou započítány náklady na vyčištění a ošetření nalezených
artefaktů, jelikož se artefakty většinou nacházejí několik desítek metrů mimo komunikace
v terénu, který je mnohdy podmáčený a hlavně pokrytý několikaletou vrstvou spadaného listí
a větví. Čištění se bude muset provádět vzhledem k povaze objektů šetrně a odvoz suti a
odstraněného materiálu se bude provádět ručně.

Technologie a technické parametry stavebních úprav budou v souladu s platnými
normami ČSN a požadavky na kvalitu a jakost. Veškeré použité materiály (vyžadují-li
to) budou splňovat certifikáty jakosti a prohlášení o shodě.
Použité technologie a postupy pro realizaci projektu jsou nejvhodnější a využívají
nejlepší dostupné poznatky, zkušenost a technologie.

7

Zajištění investičního a oběžného majetku,
přehled a průběh nákladů a výnosů

Potřebný investiční majetek pro realizaci předpokládaného projektu bude pořízení
prezentovaného rozpočtu tohoto projektu. Veškerý majetek bude pořízen dodavatelsky. Výběr
dodavatelů bude respektovat ustanovení platného zákona o zadávání veřejných zakázek.
Harmonogram pořizování majetku bude upřesněn po výběru vhodné varianty.
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8

Finanční plán a hodnocení finanční efektivity
projektu
Odhad výdajů projektu
Název položky

Kč celkem

Stavební náklady
zhutnění stezek a pokládka povrchu (30 km x 3 metry šíře)
Hmotný majetek
Informační cedule 20 ks
Směrové tabule 30 ks
Odpočívadla 6ks
ošetření a vyčištění artefaktů

31 950 000,00
31 950 000,00

odstavné plochy - parkoviště (300 m2 )
Investiční majetek celkem (bez DPH)
Informační a propagační materiály
Brožura
Zpracování žádosti o dotaci - informační tabule
Zpracování žádosti o dotaci na zpracování PD do úrovně pro stavební
povolení
Zpracování žádosti o dotaci na přístupové komunikace
Management stavební části
Zpracování projektové dokumentace - přístupové komunikace
Výběrové řízení na dodavatele stavby, PD a tabulí
Ostatní náklady (překlady, režie, služby)
Ostatní náklady celkem(bez DPH)

102 240,00
37 010 000,00
108 000,00
50 000,00
160 000,00

Náklady projektu celkem s DPH

1 060 000,00
250 000,00
180 000,00
4 000 000,00

95 000,00
780 000,00
400 000,00
1 800 000,00
240 000,00
25 000,00
3 658 000,00

48 394 920,00

8.1 Financování projektu
Projekt nespadá do veřejné podpory, neboť výsledky projektu budou využívány zdarma a bez
omezení. Znamená to, že projekt má šanci získat plné maximální procento dotace.
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Z hlediska možností spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu (ROP)
je podstatné, kdo je žadatelem (zda o.p.s. či obec) a na co je projekt zaměřen (zda na CR či na
veřejnost).
V případě, kdy je žadatelem MAS Sokolovsko, o.p.s., jsou v některých oblastech podpory
omezení kvůli počtu obyvatel v místě dopadu projektu (v ROP jsou podporované nad 2000
obyv.).
Obec – místo dopadu

Počet obyvatel dle ČSÚ

Počet řešených zaniklých

k 1.1. 2008

obcí

2 729

10

602

5

Lázně Kynžvart

1 592

2

Sokolov

24 488

1

Horní Slavkov

5 749

1

Celkem

35 160

19

Březová
Rovná

http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel_k_2008

8.2 Financování přípravy projektu
V současné době je projekt připraven pouze v úrovni předběžné studie. Aby projekt na
revitalizaci center zaniklých obcí a výstavbu a rekonstrukci přístupových komunikací mohl
být předložen k financování z dotace, je zapotřebí mít zpracovanou stavební projektovou
dokumentaci do úrovně stavebního povolení a položkový rozpočet včetně výkazu výměr. Je
zapotřebí vyřešit majetkoprávní vztahy a zajistit projednání s dotčenými institucemi, např.
CHKO Slavkovský les.
Tady se nabízí možnost využít ROP oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní
rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti.
Příjemcem pomoci může být MAS Sokolovsko, o.p.s., neboť příjemcem jsou nestátní
neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s
počtem obyvatel v rozmezí 500-4999.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč.
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Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
- přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací
Projekt předložený do 2.1 by zahrnoval zpracování projektové dokumentace v úrovni pro
stavební povolení.
Termín předkládání žádostí o dotaci: 25.11.2008 – 12.3.2009
Alokace je 40,5 mil. Kč
Předpokládané náklady realizace projektu: cca 2,326 mil. Kč vč. DPH (PD + náklady na
výběrové řízení + vyhodnocení projektu)
Předpokládané náklady na přípravu žádosti o dotaci: cca 113 tis. Kč vč. DPH

___________________________________________________________________________
1. zdroj financování realizace - ROP
Na celý projekt nelze zažádat jednou žádostí o dotaci, projekt zahrnuje aktivity, které jsou
podporovány z různých oblastí podpory ROP.
1. žádost o dotaci Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP) oblast
podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
Předmětem podpory jsou projekty mimo jiné zaměřené na:
-

podporu marketingu a propagaci cestovního ruchu

-

vytváření systému informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu
Severozápad (značení turistických stezek, ..., označení infocenter, mapy měst a
podobně)

Jedná se o podporu až 92,5% nákladů. Příjemcem dotace může být kraj, obec, svazek obcí,
organizace zřízená či založená obcí nebo krajem, dobrovolný svazek obcí, nestátní nezisková
organizace, podnikatelské subjekty (podpora je max. 90%).
Nestátní neziskové organizace, jedná se o občanská sdružení, církve a obecně prospěšné
společnosti, však mohou být příjemcem dotace pouze v případě projektů s dopadem na obec
nad 2000 obyvatel.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč.
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Pokud by byla žadatelem MAS Sokolovsko, o.p.s., mohla by být žádost o dotaci předložena
jen na část projektu, která se nachází na území obcí nad 2000 obyvatel, tj. 12 z 19 zaniklých
obcí. Doporučujeme tedy, aby žadatelem o dotaci bylo město Březová. V tom případě, by
bylo nutné směřovat řešení majetkoprávních vztahů na uvažovaného žadatele.
Do projektu je možné zařadit: informační leták – mapka, brožura, směrové značení okruhů,
pořízení a instalace informačních tabulí, odpočívadel. Pokud jde jen o umístění značek, kde
není vyžadováno ani ohlášení, postačí písemný souhlas vlastníků pozemků s realizací projektu
a s umístěním značek na jejich pozemcích. Dle stavebního zákona se jedná o informativní
značky a oznámení na pozemních komunikacích podle § 103, odst. c) bod 10. Pokud by se
jednalo o umístění informačních tabulí za jiných podmínek dle stavebního zákona a bylo by
vyžadováno ohlášení, pak ROP vyžaduje nejen souhlas vlastníka, ale také uzavření smlouvy
(nájemní, výpůjčka atd. s právem hospodaření na min. 5 let od finančního ukončení projektu).
To se týká také umístění odpočívadel.
Termín předkládání žádostí o dotaci: 25.11.2008 – 12.3.2009
Alokace pro tuto výzvu je 120,9 mil. Kč, což značí vysokou pravděpodobnost, že bude
dostatek peněz na všechny projekty, které dosáhnou minimálního bodového ohodnocení.
Předpokládané náklady realizace projektu: cca 1,6 mil. Kč vč. DPH
Předpokládané náklady na přípravu žádosti o dotaci: cca 119 tis. Kč vč. DPH
Předpokládané náklady na řešení majetkoprávních vztahů, včetně vyjádření CHKO: cca 71,4
tis. Kč vč. DPH. Je zapotřebí projekt projednat s 10 vlastníky (mezi nimi Pozemkový fond,
KSÚS, Lesy ČR).
Doba na projednání je odhadnuta na min. 2 měsíce.

2. žádost o dotaci - Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP) oblast
podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Předmětem podpory jsou projekty mimo jiné zaměřené na:
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-

Výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné
infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky,
hippostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení,
zařízení pro úpravu tratí, ..., další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.

-

Výstavbu a rekonstrukci podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a
kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší
stezky, systémy značení apod.)

Jedná se o podporu až 92,5% nákladů. Příjemcem dotace může být kraj, obec, svazek obcí,
organizace zřízená či založená obcí nebo krajem, dobrovolný svazek obcí, nestátní nezisková
organizace, podnikatelské subjekty (podpora je max. 90%).
Nestátní neziskové organizace, jedná se o občanská sdružení, církve a obecně prospěšné
společnosti, však mohou být příjemcem dotace pouze v případě projektů s dopadem na obec
nad 2000 obyvatel.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
Kromě stavebních částí stavby je možné z ROPu financovat také nákup pozemků (ve výši
10% nákladů), inženýrskou činnost, a rovněž i projektovou přípravu.
Je nutné počítat s tím, že podpora je vyplácena zpětně po ukončení realizace projektu. Je
možné projekt etapizovat, po ukončení etapy se vždy předkládá žádost o proplacení výdajů.
Podmínkou předložení projektu do ROP je také vyřešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům, na kterých jsou realizovány stavební práce. Pozemky musí být ve vlastnictví
příjemce dotace, nebo k nim musí být doloženo „jiné právo“, které zahrnuje písemný souhlas
vlastníka s realizací projektu a příslušný smluvní akt (např. uzavřená nájemní smlouva či
smlouva o výpůjčce a to na nejméně 5 let od finančního ukončení projektu).
Pokud by byla žadatelem MAS Sokolovsko, o.p.s., mohla by být žádost o dotaci předložena
jen na část projektu, která se nachází na území obcí nad 2000 obyvatel, tj. 12 z 19 zaniklých
obcí. Doporučujeme tedy, aby žadatelem o dotaci bylo město Březová. V tom případě, by
bylo nutné směřovat řešení majetkoprávních vztahů na uvažovaného žadatele.
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Pro výzvu v r. 2008 byla vyčleněna alokace pro roky 2007-2010. Plánovací období je do r.
2013. Finanční plán pro tuto oblast podpory v r. 2011 je 14,469 mil. EUR, tj. při kurzu
25Kč/EUR 361,7 mil. Kč. Výzva se předpokládá na jaře 2009 (další může být rok poté).

___________________________________________________________________________
2. zdroj financování – Program rozvoje venkova
III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
Příjemcem je mimo jiné nestátní nezisková organizace – o.p.s. – může být MAS Sokolovsko,
o.p.s. (nemůže být obec, svazek obcí).
Dotace 90%
Min. způsobilé výdaje 50.000,- Kč na projekt.
Max. způsobilé výdaje 1.500.000,- Kč na projekt
Předmětem je tvorba pěších a lyžařských tras (směrové tabule, značky, odpočinková místa)
mimo území lesů. Tvorbou se myslí vznik nových tras a stezek s využitím stávající cestní sítě
(nejedná se o výstavbu nových pozemních komunikací). Podporována je výstavba
odpočinkových míst – zařízení k bezplatnému posezení (lavice, stůl), zdarma přístupné dětské
mini hřiště, apod. Limit uznatelnosti způsobilých výdajů je 50.000 Kč/km.
Projekt lze realizovat v obci do 2000 obyvatel.
Příjem žádostí: 9.6.-29.6.2009
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic – záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a
vzhledu obcí – projekt musí být realizován v obci do 500 obyv., tzn. že se netýká projektu.
I:1.2.3. Investice do lesů – Lesnická infrastruktura
záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře,
včetně souvisejících objektů
Lesní cestu definuje vyhláška č.433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro
stavby pro plnění funkcí lesa, jako účelovou komunikaci, která je součástí lesní dopravní sítě,
určená k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd
speciálních vozidel. Lesní cesta nemusí být v KN vedena jako lesní pozemek.
Příjemce dotace: Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo
její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků.
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Dotace 100%
Dotace je poskytována v režimu „de minimis“, tzn. že celková výše podpory jednomu
subjektu nesmí v tříletém období přesáhnout 200.000 EUR.
Příjem žádostí: 6.10.-26.10.2009

3. zdroj financování – Cíl 3
Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013 nebo Svobodný stát Sasko
Nezbytná podmínka – partner v podporované příhraniční části SRN
Hledání partnera v SRN vyžaduje dlouhou dobu, i několik měsíců. Většina subjektů si
takovéto aktivity plánuje dopředu, pro podpis partnerské spolupráce vyžadují projednání
v nejvyšších orgánech, které se scházejí plánovaně 1x za několik měsíců.
Pro předkládaný projekt je zapotřebí vytipovat vhodného partnera v oblasti neziskových
organizací, kteří např. sdružují bývalé rodáky.
Základní podmínkou přijatelnosti projektu je splnění alespoň 2 úrovní spolupráce
z následujících 4: společná příprava, společná realizace, společný personál, společné
financování. Je zapotřebí důkladně promyslet v čem bude spočívat přeshraniční spolupráce,
aby byl přeshraniční efekt adekvátní náročnosti investice.
Podmínky vybrané z Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013:
Dotace je 85% z ERDF + 5% ze státního rozpočtu.
Oblast podpory: Cestovní ruch, volný čas a rekreace

Typ aktivity
Zřizování

Detailnější specifikace
a Projekty

na

vybudování
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Názor zpracovatele
/ V

případě

předkládaného
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zkvalitňování

modernizaci

přeshraniční

přeshraniční

infrastruktury

/

se

rekonstrukci projektu

turistické přeshraniční

nejedná

infrastrukturu.

pro infrastruktury (např. trasy pro (rekonstruované

cestovní ruch

o

komunikace

pěší a běžkaře, naučné trasy jsou min. 20 km od hranice)
apod.)

Rozvoj a zkvalitňování
přeshraničních
nabídek

a produktů

v oblasti

cestovního

ruchu včetně lázeňství,
volného
rekreace

času

a

Projekty

zaměřené

na

přípravu

/

společných

specializovaných

zkvalitnění

produktů cestovního ruchu pro
cílové

skupiny

návštěvníků,

produktů zaměřených např. na
přiblížení historie a kultury
oblasti, produktů orientovaných
na zprostředkování přírodního
bohatství regionu atd.

ANO část projektu: směrové
značení

okruhů,

informační

tabule (ČJ, NJ), tištěné mapky.

SPÍŠE

NE

Informační

celý

projekt.

tabule

mají

přeshraniční charakter, ale těžko
budou
zdůvodněním
rekonstrukci

dostatečným
pro

nákladnou
komunikací.

(Nutno konzultovat)

Minimální výše celkových nákladů projektu musí být větší než 25.000 EUR (o podporu na
menší projekty se žádá z Dispozičního fondu).
Předpokládané náklady realizace části projektu: cca 1,6 mil. Kč vč. DPH + náklady na
společné slavnostní otevření naučného okruhu.
Vhodným partnerem (žadatel z ČR = vedoucí partner) v ČR je obec, svazek obcí, i obecně
prospěšná společnost atd. MAS Sokolovsko, o.p.s. je tedy vhodným žadatelem projektu.
Majetkoprávní vztahy: veškeré nemovitosti, na nichž budou prováděny stavební práce, musí
být ve vlastnictví partnera. Výjimkou jsou projekty, kdy je vlastníkem nemovitosti stát, obec,
kraj, jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev. Pak se předkládá
doklad prokazující existenci jiného než vlastnického práva k nemovitosti (např. nájemní
smlouva, věcné břemeno, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a
stanoveným způsobem) umožňujícího nemovitost užívat pro účely projektu po dobu
udržitelnosti projektu (5 let po ukončení projektu).
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Příjem žádostí o dotaci je průběžný, výběr je prováděn na zasedání monitorovacího výboru
cca 3-4x ročně.
Financování je průběžné – žádost o platbu se předkládá 3x ročně.
___________________________________________________________________________
Další možnosti jsou spíše jen teoretické, znamenají řešení po jednotlivých částech (každá
obec by si musela řešit vždy jen kousek).
4. zdroj financování – Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora regionálního rozvoje v r.2008 – Podpora obnovy venkova, dotační titul č.1 a 2
Dotační titul 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Podporované akce mimo jiné: rekonstrukce a výstavba místních komunikací a stezek
Dotace 80%
Dotační titul 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Účastníkem programu je obec do 3000 obyvatel, nebo svazek obcí.
Dotace je 70%, dolní limit dotace 50.000,- Kč, horní 300.000,- Kč.
Předmětnou akci není možné dotovat z jiných národních programů nebo z programů
spolufinancovaných z EU.
Výstupy musí sloužit převážně dětem a mládeži (hodnotí se i zapojení dětí do přípravy).
Termín zveřejnění programu pro rok 2008: 28. ledna 2008
Termín ukončení příjmu žádostí: 31.3.2008
Podpora regionálního rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu
uvedené podmínky jsou z r. 2007, v r.2008 nebyl tento dotační titul vypsán.
Příjemce podpory je obec v okrese Sokolov.
Dotace 70%
Dotační titul č. 2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu
Podporované akce: vybudování nebo rekonstrukce cyklostezek v rámci sportovně-rekreačních
aktivit, rekonstrukce, vybudování parkovišť nebo odpočívadel pro cykloturistiku, výstavbu
nebo rekonstrukci turistického orientačního značení, zřizování informačních turistických
center, vybavení a rozvoj informačního systému turistických cílů
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Termín ukončení příjmu žádostí: 30.3.2007
5. zdroj financování – Karlovarský kraj
Program obnovy venkova – podmínky pro rok 2008
Dotační titul 3 - Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba
cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení
Žadatelem je obec do 2000 obyvatel. Dotace 50%,
Termín ukončení příjmu žádostí: 25. února příslušného kalendářního roku
Podpora aktivit v cestovním ruchu – podmínky pro rok 2008
Předmět podpory mimo jiné:
- venkovská turistika – podpora v obcích do 500 obyvatel (návrat k přírodě)
- tematické a naučné stezky – vznik tematických a naučných stezek, značení v terénu, různé
formy jejich propagace.
Příjemcem může být obec, sdružení obcí, právnické osoby, nevládní neziskové organizace
Karlovarského kraje.
Dotace max. 75%
Termín ukončení příjmu žádostí: 31. březen příslušného kalendářního roku
6. zdroj financování – Česko-německý fond budoucnosti
Podmínkou je společná realizace s německým partnerem
Příspěvek fondu je max. 50% (pro projekty vyznačující se zvláštními partnerskými kvalitami
nebo inovačním charakterem). U stavebních projektů jsou podporovány renovace památek.
Tzn. jednalo by se opět o informační tabule (nikoli o budování stezek).
Uzávěrky pro přijetí žádostí o podporu – na konci každého čtvrtletí (čtvrt roku před zahájením
realizace).
Závěr:
V následujících tabulkách jsou zachyceny hlavní možnosti financování s jejich výhodami a
nevýhodami, jedná se o shrnutí předchozích informací pro usnadnění rozhodování.
Z předchozího jednoznačně vyplývá, že je nutné připravovat min. 2 žádosti o dotaci, a to na
značení samostatně a přístupové komunikace samostatně.
1. varianta financování značení
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Dotační titul,

Výhoda

Nevýhoda

žadatel
ROP 4.3,

Investor je žadatelem

MAS Sokolovsko
PRV, III.1.3,

Investor je žadatelem

Řešení jen 12 obcí z 19, resp.
13 z 20 tabulí
Možné komplikace s mapkou
(část – nepodporované území)
Řešení 7 zaniklých obcí

MAS Sokolovsko
2. varianta financování značení
Dotační titul,

Výhoda

Nevýhoda

žadatel
Investor je žadatelem

Cíl 3
MAS Sokolovsko

Dlouhá doba na hledání
partnera v SRN
Zvýšení nákladů (společné
slavnostní otevření naučného
okruhu

3. varianta financování značení
Dotační titul,

Výhoda

Nevýhoda

žadatel
ROP 4.3
Město Březová

Řešení celého území
Nejrychlejší varianta
(termín předkládání
žádostí 12.3.2009)

Město musí být ochotno stát
se příjemcem dotace celého
projektu (musí mít smluvně
vyřešeny
majetkoprávní
vztahy)

Přístupové komunikace – je zapotřebí řešit celkem 8 úseků v celkové vzdálenosti 28,5 km
1. varianta financování realizace přístupových komunikací
Dotační titul,

Výhoda

Nevýhoda

žadatel
ROP 4.1,

Investor je žadatelem

MAS Sokolovsko

67

Kompletně lze řešit jen 3
úseky Lobzy - K.Bříza (7 km)
a Týmov – Studánka (3 km),
D. Žitná – H.Žitná (2 km)
Ostatní úseky přecházejí mezi
k.ú. obcí do 2000 a nad 2000
obyvatel.
MAS
nevlastní
žádné
pozemky, bude si muset
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Karlovarský

kraj

POV,
Obce

do

obyv.

Jednotlivé obce si řeší
své území

2000
(Rovná,

Lázně Kynžvart)

všechny
vyřešit
majetkoprávně
Dotace max. 50%
Pro obce nemusí být prioritou
žádat z POV na stezky, nebo
pro ně bude příliš vysoké
spolufinancování
Dlouhá doba na realizaci
(každý rok je reálné žádat jen
na část)

2. varianta financování realizace přístupových komunikací
Dotační titul,

Výhoda

Nevýhoda

žadatel
ROP 4.1,
Město Březová

Projekt lze řešit celý
(bez ohledu na k.ú.)

Město musí být ochotno stát
se příjemcem dotace celého
projektu (musí mít smluvně
vyřešeny
majetkoprávní
vztahy)

Pro realizaci projektu je jednoznačně nejvýhodnější, aby žádosti o dotaci na značení i na
přístupové komunikace předkládalo město Březová. Město Březová je i z hlediska
bodového ohodnocení podle pravidel ROP výhodnějším žadatelem než MAS Sokolovsko,
o.p.s. Jedná se jak o body za finanční zdraví, tak o body za zkušenosti žadatele s realizací
projektů.

9 Analýza nákladů a přínosů
Pro tuto studii se analýza nákladů a přínosů projektu nezpracovává. Zpracovává se až u
projektů nad 90 milionu Kč.

10 Analýza a řízení rizik
10.1 Analýza a řízení rizik
V tabulce analýzy rizik jsou uvedena možná rizika, se kterými se žadatel může při realizaci
projektu setkat. U jednotlivých rizik jsou uvedeny možnosti, zda se jedná o
významné/nevýznamné riziko či jde o pravděpodobný/nepravděpodobný výskyt rizika.
K jednotlivým rizikům jsou rovněž uvedena opatření na jejich předcházení či následnou
eliminaci.
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Rizika jsou uvedena z hlediska aktuálního stavu rozpracovanosti projektu.

10.2 Závažnost rizika
Významné riziko
(ohrožení nebo narušení vývoje projektu, výběrem správného opatření a
kvalitním řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů
v plánovaných termínech)
Nevýznamné riziko
(nepodstatné narušení vývoje projektu, operativním řízením lze obnovit
plánovaný vývoj)

2

1

10.3 Pravděpodobnost výskytu rizika
Pravděpodobný výskyt rizika
(častý výskyt rizika, nebezpečí je trvalé nebo lze očekávat, že několikrát
nastane)
Nepravděpodobný výskyt rizika
(výskyt je nepravděpodobný, ale možný, lze předpokládat, že nebezpečí
může výjimečně nastat)

69

2

1

Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR
Tabulka analýzy rizik

Druh rizika

Pravděpodobnost
výskytu
rizika

Závažnost
rizika

Kvadrant
Předcházení/ eliminace rizika

Technická rizika
Nedostatky v projektové
dokumentaci

2

2

IV.

Dodatečné změny požadavků
investora
Nedostatečná koordinace
stavebních prací
Výběr nekvalitního
dodavatele
Nedodržení termínu
výstavby

1

2

II.

V současné době existuje pouze návrh vedení trasy okruhu. Dosud není PD pro
přístupové komunikace zpracována. Je zapotřebí ji zpracovat odbornou osobou do
úrovně pro stavební povolení. Je zapotřebí projednat majetkoprávní záležitosti a
projekt projednat se správou CHKO. Zpracování PD bude probíhat za průběžných
konzultací a dle požadavků investora.
Až do předložení žádosti o dotaci se projekt vyvíjí a předpokládá se jeho aktualizace.

1

1

I.

Budou pravidelné kontrolní dny, technický dozor by měl toto včas odhalit

2

1

III.

2

2

IV.

Živelné pohromy v invest.
fázi
Nekvalitní projektový tým
Změna v projektovém týmu
v investiční fázi

2

1

III.

V zadávacím řízení budou nastaveny kvalifikační kritéria (např. vysoký obrat,
reference, atd.), bude vyžadováno pojištění odpovědnosti za škody, ...
Nutno včas kontrolovat a reagovat, zainteresovat technický dozor na dodržení
termínu, nutno ev. včas zažádat o změnu projektu. Předpokládá se realizace
přístupových komunikací v rámci jednotlivých etap (z důvodu financování). Skluz
v první etapě může vyvolat skluzy v dalších, neboť se nesmí zahájit práce
v následující etapě, dokud se neukončí předcházející etapa. Jedná se skutečně o
zásadní riziko, kterému je zapotřebí se patřičně věnovat.
Pojištění proti živelním pohromám

1
2

1
1

I.
III.

Výběr členů týmu byl proveden tak, aby členové měli zkušenosti.
Předejít změně lze dostatečným finančním zainteresováním členů projektového týmu.

2

2

IV.

Projekt je nutné připravit s velkou pečlivostí, se znalostí problematiky. Je nutné ho
také konzultovat na ÚRR (v případě ROP).

Finanční rizika
Neobdržení dotace
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Nedostatek finančních
prostř. na předfinancování a
v průběhu realizace projektu
Navýšení cen vstupů

Investor si musí být vědom svých možností. Předpokládá se etapizace projektu. První
dvě etapy bude nutné předfinancovat z bankovního úvěru či půjček zainteresovaných
obcí a měst.
Doporučuje se řešit realizaci projektu v co nejkratším čase, protože se ceny mění
skokem z roku na rok. Jakmile však proběhne VŘ, kdy budou nastaveny ceny,
nepředpokládá se již navýšení (riziko nese dodavatel).

2

1

III.

2

1

III.

Nedodržení Pokynů pro
zadávání zakázek
Nedodržení podmínek
programu ROP

1

1

I.

2

1

III.

Nedodržení právních norem
ČR, EU
Nevyřešené vlastnické
vztahy

1

1

I.

2

2

IV.

V současné době jsou známi pouze vlastníci pozemků pro tabule naučné stezky. Je
nutné zajistit jejich souhlas s projektem a vyřešit majetkoprávní vztahy dle pravidel
ROP. U části projektu, která se týká přístupových komunikací, je nutné řešit
majetkoprávní vztahy spolu se zpracováním PD.

1

1

I.

1

1

I.

V projektu není uvažováno s příjmy, proto nedostatek poptávky není ohrožujícím
rizikem. Pro vyšší využití projektu je zapotřebí dostatečná propagace.
V rámci projektu nevzniknou prac. místa. Může se jednat pouze o náhradu za odchod
stávajícího pracovníka (bude řešeno zaučením).

1

1

I.

2

1

III.

Partnerské smlouvy se předpokládají formálního charakteru, nejedná se o peněžní
plnění. Bude kladen důraz na náležitosti uzavíraných dodavatelsko-odběratelských
smluv
Nutno správně spočítat a uvést v žádosti o dotaci (pak již prakticky nelze měnit)

2

1

III.

Je možné řešit pojištěním proti živelním pohromám.

1

1

I.

V provozní fázi se počítá pouze s dotiskem map a opravami komunikací.

Právní rizika
Zadávací řízení je kontrolováno ze strany ÚRR, důsledkem nedodržení může být
opakování VŘ a zdržení realizace.
Je nutné pečlivě nastudovat podmínky ROP, projekt konzultovat s ÚRR, je možné
využít odborné konzultace specializované poradenské firmy, budou probíhat kontrolní
dny.
Nepředpokládá se, ve výjimečných případech bude řešeno operativně.

Provozní rizika
Nedostatek poptávky po
službách/výrobcích
Nedostupná kvalitní
pracovní síla v době
udržitelnosti
Nenaplnění partnerských,
dodavatelsko-odběratelských
smluv
Nedodržení monitorovacích
ukazatelů projektu
Živelné pohromy v provozní
fázi
Nedostatek fin. prostředků
v provozní fázi projektu
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Mapa rizik
Grafickým znázorněním tabulky analýzy rizik je mapa rizik.

Dvě ze čtyř rizik uvedených v IV. kvadrantu budou vyřešeny tím, že se zpracuje projektová
dokumentace pro přístupové komunikace do úrovně pro stavební povolení a zároveň se vyřeší
majetkoprávní vztahy (souhlas + smluvní akt).
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11 Možnosti dalšího využití
Možností a vizí, jak by se dal fenomén zaniklých obcí využít se nabízí několik. Prioritní však
je mít „co ukazovat“, tedy uvézt a udržet artefakty ve stavu, který by byl pro případné
návštěvníky atraktivní. Jelikož se většina artefaktů nalézá na místech, kde nám kvalita terénu,
nebo jeho náročnost značně stěžují přístup, je nutné důkladně prověřit terén a učinit příslušné
kroky k co nejsnazšímu přístupu k objektům po celý rok. V této fázi by bylo žádoucí ošetřit
artefakty tak, aby nepodléhaly další erozi a odolaly přírodním vlivům.
Podaří-li se projekt realizovat do této fáze, možnosti využití se značně rozšíří. Aby byl projekt
smysluplný je třeba dostat myšlenku stezky do podvědomí co nejširší skupiny obyvatel
Sokolovska. K propagaci by tedy přispěla spolupráce s různými zájmovými organizacemi a
Klubem českých turistů a organizování pravidelných akcí, jako jsou např. turistické pochody,
setkání rodáků, krosové závody, závody na horských kolech, orientační běhy. Vyvstává nám i
možnost propojení s podobnými projekty v okolí jako je např. Česko-německý geopark.
U několika obcí, kde se zachovalo větší množství artefaktů (např. Krásná Lípa, Paseka,
Smrkovec..) se nabízí možnost vybudování muzea v přírodě. Na základě historických
podkladů by se vytvořila maketa např, historického jádra obce, či nějaké zajímavé památky,
která se v obci nacházela (kostel, zámek, škola…). K uskutečnění tohoto záměru je však
potřebná i další vybavenost výletních míst a s tím by bylo spojeno i vytvoření potřebného
zázemí tj. občerstvení popřípadě toalety.
Území zaniklých obcí s vyšší nadmořskou výškou a z polohou spíše na kopcích (Milíře,
Ostrov, Týmov…) láká k vybudování rozhledniček, které by umožnily výhled na krajinu
Slavkovského lesa.
Ve spolupráci s ochranáři přírody by bylo zajímavé propojit naučnou stezku i o
přírodovědnou část, která by byla vhodná pro běžné občany, ale zejména pro mládež, aby si
pěstovala vztah k přírodě, kultuře a historii již od útlého věku.
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12 Závěrečné zhodnocení projektu
Hlavním cílem projektu je, že vybudováním naučné stezky po zaniklých obcích, konkrétně
dvou vycházkových tras zpřístupní a využije dosud neprobádanou, přírodně i historicky
nesmírně zajímavou lokalitu západní části Slavkovského lesa a zachová tak vzpomínku na ne
příliš radostné historické okamžiky, ale i na lidi, kteří zde žili a kteří svou pílí a zručností
dokázali zajistit obživu i v méně pohostinných oblastech.
Analýza prokázala, že o výsledky projektu je velký zájem a že plánované okruhy budou lidmi
využívány, jelikož cílová skupina je dostatečně veliká.
Projekt je plně v souladu s Integrovanou rozvojovou strategií MAS Sokolovsko a Programem
rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013.
Z hlediska finanční rentability projektu je nutno uvést, že projekt není finančně návratný,
jelikož se nejedná o projekt ziskový, ale veřejně prospěšný.
Projekt se bude realizovat jen za předpokladu získání dotace. Její nezískání by vedlo
k nerealizaci předkládaného záměru.
Předpokládá se, že hospodaření investora nebude po finančním ukončení projektu neúměrně
zatěžováno a náklady budou jen na drobné udržovací práce, lze tedy považovat projekt za
přijatelný a udržitelný.
Hlavní výstupy a výsledky předkládaného projektu odpovídají definovaným cílům
projektu jde o:
Rozvoj a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch - vybudovaná naučná
stezka sloužící pro volnočasové aktivity obyvatel nejen Sokolovska.
Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního
ruchu v regionu – vybudovaná naučná stezka umožní občanům Sokolovska bez
ohledu na věk, pohlaví, či národnost aktivně trávit svůj volný čas a přispěje ke
zlepšení image regionu.
Celkově lze říci, že předkládaný projekt „Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa
pro rozvoj CR“ prokazuje vysokou míru společenských přínosů a je

P R O V E D I T E L N Ý.
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13 Zdroje dat
1) Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko, leden 2007, dostupná na www.massokolovsko.eu
2) Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013, schváleno listopad 2007, dostupný
na www.kr-karlovarsky.cz
3) WWW stránky CHKO Slavkovský les www.sweb.cz/SlavkovskyLes
4) WWW stránky zaniklé obce www.zanikleobce.cz
5) WWW stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz.
6) Stránky Czek Tourism

www.czechtourism.cz

7) Krajské muzeum Sokolov, p. Beran, pí. Beranová
8) Kniha „Zaniklé obce Slavkovského lesa“
9) Historické mapy www.historickemapy.cuzk.cz
10) Katastrální úřad www.cuzk.cz

75

www.omks.cz

Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR

14 Přílohy
Název přílohy

Počet listů přílohy

Příloha č. 1: Majetkoprávní vztahy

43

Příloha č. 2: Fotodokumentace

64

Příloha č. 3: Informační tabule + mapa tras

42
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