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Vývoj počtu obyvatel újezdu Boletice v 

letech 1900 až 2004 

1) Minulý vývoj – 20. století 

 před 2. svět. válkou cca 6,5 tis. obyvatel většinou německé národnosti 
 zlom v rámci poválečného odsunu (1950 – 761 obyv.) 

 

Polná 

(zdroj: zanikleobce.cz) 

přelom 19/20 století 2017 zdroj: ČSÚ, 2006; VÚ Boletice, 2014 



1) Minulý vývoj – 20. století 
kostel Boletice 

před 2. světovou válkou 

(zdroj: encyklopedie.ckrumlov.cz) 

kostel Boletice 

kdy byl součástí 

vojenského újezdu 

(zdroj:jihoceskyvenkov.cz) 

kaple sv. Michala na území zaniklé obce 

Starý Špičák 

(zdroj: cestovani.idnes.cz) 



1) Vývoj ve 20. a 21. století 

od 1946 

vojenský tábor 

od 1950 

vojenský újezd 

od 2006 

částečné zpřístupňování 

újezdu 

2016 

zmenšení rozlohy 

vojenského újezdu 

2012 

rozhodnutí vlády 

o zmenšení újezdu 

zástupce přednosty VÚ ukazuje z újezdu vyčleněná 

území (zdroj: budejckadrbna.cz) 

rozhledna Knížecí stolec otevřená v roce 2012 

(zdroj: vyletnik.cz) 



• 2006 – ve vybrané dny 

zpřístupněno 7 značených 

cyklotras (95 km) a 5 tras pro 

pěší (75,5 km)  

• 2008 – ve vybrané dny 

zpřístupnění tří okrajových 

částí újezdu (25 km2) 

• 2012 – zpřístupnění Knížecího 

stolce (1226 m n. m.), 

vybudování značené stezky 

 

(zdroj: jiznicechy.cz) 

(zdroj: mapy.cz) 
(zdroj: mapy.cz) 

(zdroj: tisicovky.cz) 



1) Minulý vývoj – 21. století 

• 2011 – ministr obrany 

Alexandr Vondra informuje 

starosty obcí v blízkosti újezdu 

o plánu jeho zmenšení o cca 12 

% 

• počátek debaty o osudu 

odstoupených území 

• Převést na obce a za jakých 

podmínek? 

• Vznik nové obce? 

• průzkumy v sídelních útvarech Květušín a Polná (2012 a 2014) k 

otázce vzniku nové společné obce nebo přičlenění k obcím 

stávajícím (Hořice na Šumavě, Černá v Pošumaví) 

• ještě v roce 2005 obyvatelé „zcivilnění“ území odmítali 

• rozhodnuto o vzniku nové obce Polná na Šumavě (Květušín + 

Polná) 



• 2015 – schválen zákon 15/2015 Sb. optimalizující rozlohu 

vojenských újezdů 

• 1. ledna 2016 zmenšení újezdu z 21 953 ha na 16 559 ha 

• vzniká nová obec Polná na Šumavě (dle zákona č. 15/2015 Sb.) 

• Květušín + Polná na Šumavě 

• v rámci zbylého újezdu 0 obyvatel 

 

 

1) Minulý vývoj – 21. století 



Hranice vojenského újezdu Boletice od 1. ledna 2016 

(zdroj: budejckadrbna.cz) 



2) Současný stav a výzvy 

ÚZEMÍ PŘIPOJENÁ K SOUSEDNÍM OBCÍM 

• Ktiš – připojena k.ú. Březovík 1, Březovík 2 

• Křišťanov – připojeno k.ú, Hájenky 

• Horní Planá – připojena k.ú. Houbový Vrch, Maňávky u Č.K. 

• Kájov – připojeno k.ú. Kájov 

• Želnava – připojeno k.ú. Mýtina u Želnavy 

• Chvalšiny – připojeno k.ú. Okrouhlík 

 

• většinou se jedná o lesní pozemky (cca 3200 ha) ve vlastnictví 

státu spravované Vojenskými lesy a statky  PROBLÉM 

• Kájov získal 68 obyvatel, Křišťanov 7 obyv. a Ktiš 19 obyv. 

 

• VÝZVA – především zajištění fungující infrastruktury, rozvoje a 

funkčního propojení připojených trvale obydlených území 



(zdroj: czso.cz) 

NOVÁ OBEC POLNÁ NA 

ŠUMAVĚ 

• 4 části obce: Květušín, Polná 

na Šumavě, Olšina, Otice 

• k 1.1.2016 – 183 obyv. 

• rozloha: 1 916 ha 

• 546 ha zemědělská půda 

• 1370 ha nezemědělská p. 

 

• obyvatelé obce bez předchozí 

samosprávné zkušenosti (na 

úrovni obce) 

• VÝZVY – vytvoření 

fungující samosprávy a 

následně i územního plánu 



NOVÁ OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ 

• do majetku obce byly převedeny pouze některé nemovitosti 

= díky malému počtu obyvatel velmi omezené příjmy obce 

• velká část zemědělských i nezemědělských pozemků zůstala v 

majetku státu (správa Vojenskými lesy a statky) 

• rekreační zařízení u rybníka Olšina zůstalo v majetku 

Vojenských lesů a statků 

• VÝZVA – získání majetku, ze kterého by měla obec 

ekonomický užitek 



NOVÁ OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ 

• nevyhovující tech. stav některých objektů  vznik brownfieldů 

 

 

 

 

 

 

 

 

• do majetku obce převedeny bytové domy a rodinné domy, většina 

objektů služeb 

• VÝZVA – vyřešení otázky prodeje či pronájmu a údržby 

objektů 



NOVÁ OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ 

• díky armádě fungování řady služeb – pošta, obchod, knihovna, 

restaurace, lékař 

   v současnosti funkční pouze pošta a lékař (posádkový) 

   obchod zrušen v roce 2014 

   neúspěšné snahy o obnovu obchodu a hospody  

Slova bývalého hejtmana Jana Zahradníka, velké 

propagátora zmenšení újezdu, z roku 2015. 

(zdroj: budejovice.idnes.cz) 

Budova bývalého obchodu a hospody v Polné na 

Šumavě v listopadu 2017. 

VÝZVA – zlepšení nabídky 

služeb v obci, udržení služeb 

stávajících 



NOVÁ OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ 

• dopravní obslužnost 

• územím prochází železniční trať (přímé spojení s Českým 

Krumlovem, Českými Budějovicemi, Volary) – stanice Polná 

na Šumavě, Polečnice, Hodňov 

• špatné autobusové spojení – Český Krumlov, Kájov, Chvalšiny 

• velký problém především pro část Květušín    

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA – zlepšení dopravní obslužnosti Květušína, zajištění kvalitní 

údržby komunikací 



NOVÁ OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ 

• území mezi CHKO Blanský les a 

Šumava, na území újezdu oblast 

NATURA 2000 a ptačí oblast 

VÝZVA – zajištění a podpora rozvoje 

turistické infrastruktury 

• rozvoj sítě cyklotras a značených 

pěších tras 

• budování naučných stezek (zaniklá 

sídla, pobořené církevní památky, 

přírodní památky a chráněná území) 

• PROBLÉMY – aktivní 

vojenská činnost v okolí 

obce, intenzivní zemědělství 

a lesnictví = nemožnost 

rozvoje agroturistiky 

• nutná aktivní spolupráce 

obce s Armádou ČR a VLS 

(vlastník jediných 

fungujících ubytovacích a 

stravovacích zařízení) 

 



  

 

3) Vlastní výzkum - představení 

 
• Cílem vlastního výzkumu bylo poskytnout různým skupinám aktérů 

další informace, které usnadní jejich rozhodovací procesy zaměřené na 
budoucí rozvoj zájmového území. 

• Na základě analýzy starých map a leteckých snímků byly zpracovány 
mapy vývoje využívání území vojenského újezdu Březina a okolních 
obcí – ty jsou důležité například z hlediska dlouhodobějšího plánování 
(např. regionální rozvoj, lesnictví) 

• Za pomoci GIS modelování byla zpracována mapa dvou scénářů 
využití území vojenského újezdu Březina a okolních obcí 

• Na základě výsledků dalších dílčích analýz a výzkumů byl dosud 
publikován jeden odborný článek a u dalších rukopisů probíhají 
recenzní hodnocení.  

• Všechny kartografické výstupy projektu jsou dostupné na 
https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-
transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-
on-society-and-landscape  
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4) Závěry a doporučení 

• vojenský újezd Boletice je ve své zmenšené podobě nadále armádou intenzivně 
využívaný 

– dle slov starostů obcí na severním okraji újezdu by se měla zlepšit 
komunikace ze strany Armády ČR k problematice vojenské činnosti v území 

– v rámci intravilánu obce Polná na Šumavě fungující vojenská posádka a 
rozlehlý vojenský areál 

– výrazně omezený vstup civilních osob do území újezdu (pouze několikrát do 
roka a pouze po značených turistických cestách) 

– vzhledem k zařazení velké části území do soustavy NATURA 2000 se jeví z 
pohledu ochrany přírody uvažovat o další redukci rozlohy vojenského újezdu 
a především pak o omezení intenzivní těžby dřeva 

– velmi žádoucí by bylo lepší zprůchodnění oblasti, rekonstrukce silničních 
komunikací = propojení oblasti Lipenska s jižním okrajem Blanského Lesa 
(propojení silnic I/39 a II/166) 

– žádoucí je také další rozvoj cyklostezek (cyklotras) a cestovního ruchu v 
území 
 

– negativní dopady fungování újezdu na území (dle obyvatel okolních obcí): 
• hluk, otřesy, omezení volného pohyby, úbytek pracovních míst, prodej 

lesů (dřeva) 



• Polná na Šumavě 
– dokončení předávání majetku armády do rukou obce 
– vytvoření efektivní správy obecního majetku – pronájem a údržba X prodej 

objektů; údržba komunikací a technické infrastruktury 
– udržení stávající dopravní obslužnosti Polné, zlepšení dopravní obslužnosti 

Květušína 
– udržení stávajících a podpora zkvalitnění nabídky služeb v obci (udržení 

fungující pošty, znovuotevření obchodu) – nutná spolupráce s AČR 
– podpora rozvoje podnikatelských aktivit místních obyvatel (většina zatím 

pracuje ve Vojenských lesích a statcích či do zaměstnání dojíždí do Českého 
Krumlova) 

– podpora rozvoje cestovního ruchu s důrazem na jeho šetrné formy 
• nutná výrazná spolupráce a ochota Vojenských lesů a statků a AČR 
• rozvoj cyklo a pěší turistiky (okolní oblasti jsou turisticky velmi 

vyhledávány), rozvoj turistiky zaměřené na poznávání zaniklých obcí a 
chátrajících objektů (zaniklá či vylidněná sídla, opuštěné církevní 
stavby), využití militárního „genius loci“, rozvoj agroturistiky  

4) Závěry a doporučení 



4) Závěry a doporučení 

• obce na hranicích vojenského újezdu 
– za největší problémy svých obcí a života v nich místní obyvatelé označují: 

• dopravní dostupnost (především obce na severu oblasti – např. Zbytiny, 
Brloh), problematiku vlastního bydlení, podporu zaměstnanosti, zajištění 
služeb pro rodiny s dětmi a prevenci kriminality 

• mezi jednotlivými obcemi je však v některých případech relativně velký 
rozdíl – obce u silnice I/39 a v těsné blízkosti Lipenské nádrže X obce v 
severní části oblasti 

 
• pro celkový rozvoj regionu by bylo vhodné vytvořit sdružení obcí či místní akční 

skupinu jako platformu pro spolupráci v oblasti rozvoje území (především 
cestovního ruchu či dopravní infrastruktury), a která by měla větší vyjednávací 
schopnost (jednání s Armádou ČR, Vojenskými lesy a statky ad.), stejně jako by 
měla větší možnosti na získání finančních prostředků na větší projekty  



4) Závěry a doporučení 

DOSUD NEOBJEVENÉ KULTRUNÍ 
ZAJÍMAVOSTI S PŘÍBĚHEM 

Proč jet na Boleticko a nezůstávat pouze na Lipensku či v Českém Krumlově? 
 



4) Závěry a doporučení 

Proč jet na Boleticko a nezůstávat pouze na Lipensku či v Českém Krumlově? 
 

JEDINEČNÁ PŘÍRODA  
KLID A MINIMUM TURISTŮ KOUSEK OD ŠUMAVY 



4) Závěry a doporučení 

PRO KAŽDÉHO NĚCO 

Proč jet na Boleticko a nezůstávat pouze na Lipensku či v Českém Krumlově? 
 



https://www.alexandrvondra.cz/dalsi-zpristupneni-boletic-se-stava-realitou-deklaraci-podepsali-na-knizecim-stolci/03_1426 

https://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/prachaticko/10403-vojensky-ujezd-boletice-se-zmensi-o-ctvrtinu-oceni-to-motoriste-houbari-i-

turiste.html 

https://budejovice.idnes.cz/polna-na-sumave-ve-vojenskem-prostoru-boletice-frq-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150915_124307_budejovice-

zpravy_khr 

http://www.calla.cz/data/boletice/ostatni/brozura_studie.pdf 

https://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=po-cesku&c=A091009_132132_igcechy_tom&foto=TOM2e54bb_Boletice_StarySpicak_ck.jpg 

https://www.czso.cz/documents/11256/44263278/VUBoletice2016.jpg/3c731195-2a7a-4a11-95f6-

7a69d5bb730c?version=1.0&t=1465798589724 

http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/img.php?img=354&LANG=cz 

http://www.jihoceskyvenkov.cz/vylety/na-kole/znovuobjevene-kajovsko-boleticko-0_127.html 

https://www.jiznicechy.cz/tipy-na-vylet/90-vojensky-ujezd-boletice 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.2183263&y=48.8303418&z=15&l=0&source=muni&id=641&q=Boletice 

http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/knizeci-stolec-hlv94/info/ 

https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/jizni-cechy/prachaticko/9616-knizeci-stolec/ 

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=206412 

 

 

 

5) Zdroje informací a obrázků 


