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1 Úvod
1.1. Zadání
Strategické plánování je prostředkem k mobilizaci a efektivnímu využívání všech
zdrojů za účelem dosahování stanovených cílů. Strategické plánování řeší problémy
dlouhodobě a komplexně a pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které je
potřeba řešit.
Na konci roku 2014 rozhodlo vedení a zastupitelstvo obce Tlumačov o zpracování
nové Strategie rozvoje obce – a to na jaře roku 2015. Záměrem a cílem je zvýšit
absorpční kapacitu pro čerpání peněz, především z fondů Evropské unie. Finanční
prostředky na zpracování Strategie rozvoje poskytla Obec Tlumačov.
Jako horizont pro novou strategii rozvoje byl zvolen rok 2025 s možností průběžné
aktualizace. Vzhledem k časovým možnostem pro zpracování dokumentu (leden až
červen 2015) byla zvolena cesta zpracování Strategie rozvoje obce Tlumačov na
období let 2015 - 2025 (dále jen Strategie rozvoje).
Jako metoda zpracování byla zvolena metoda strategického plánování využívaná
ve vyspělých zemích Evropské unie, která sleduje komplexnost dokumentu (dotýká
se všech důležitých sfér života), konsensuálnost (odráží společné zájmy různých
zájmových skupin a občanů) a klade důraz na udržitelnost navrhovaného rozvoje v
dlouhodobém měřítku (jako předpoklad pro rovnovážný a dlouhodobý rozvoj oblasti
se zajištěním potřebné kvality života).

1.2. Zpracovatel
Odbornou stránku procesu zpracování zajišťovala společnost Euro Adiutor *Zpracování odborných studií* a její externí spolupracovníci. Tato společnost má
zkušenosti se zpracováním strategií, žádostmi o granty a celkovou problematikou
legislativy EU.
Úkolem zpracovatele byla především příprava podkladů, koordinace jednotlivých
fází procesu a zpracování výstupů a výsledků do podoby formálně uspořádaného
dokumentu.

1.3. Cíle zpracování dokumentu
Strategie rozvoje je koncipována jako dokument, který má za úkol formulovat nové
klíčové problémy a ve vzájemné shodě jasně vytýčit a definovat globální a strategické
cíle, rozvojové priority včetně opatření k jejich dosažení. K naplňování stanovených
cílů slouží projektové záměry na projektových listech, které jsou takto v souladu
s novou strategií rozvoje a jsou rovněž podkladem a podpůrným nástrojem pro
zdůvodňování potřeb finančních dotací ze státních zdrojů, operačních programů a
strukturálních fondů EU.
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1.4. Základní lokalizace obce Tlumačov
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jihozápad
NUTS III: Kraj Plzeňský
NUTS IV: Okres Domažlice

1.5. Metodika zpracování dokumentu
Strategie rozvoje nemůže být pojímána normativně, tzn. nelze stanovit a nařídit
cílový optimální či zákonitý stav, neboť současný ekonomický a sociální vývoj se
vyznačuje neustálými změnami. Rozvojová studie by měla především vyjadřovat
celkovou a etapově členěnou pružně reagující strategii, zaměřenou na podporu a
stimulování žádoucích vývojových trendů.
K vypracování sloužila statistická datová základna příslušných úřadů, které tato data
zpracovávají a další údaje z různých zdrojů tématicky vázané pro danou oblast analýzy
vč. přímého terénního průzkumu.
Pracovní skupina pod předsednictvím starosty obce p. Miroslava Kabourka
schvalovala návrh postupu prací, metodu zpracování, výstupy jednotlivých fází,
zapracování relevantních připomínek veřejnosti a závěrečnou verzi dokumentu k
předložení zastupitelstvu. Dostupná data a údaje posloužili k provedení SWOT
analýzy území, trendů rozvoje, stanovení základních principů pro rozvoj, stanovení
dlouhodobé VIZE rozvoje a stanovení klíčových oblastí rozvoje.
V pracovní skupině byl odsouhlasen popis současného stavu oblasti, byla
vypracována analýza SWOT – tj. zhodnocení silných a slabých stránek v území,
příležitostí a rizik, ze které následně proběhlo stanovení vize a globálního cíle oblasti
včetně ukazatelů úspěšnosti, výčet potřebných opatření (prioritních oblastí) a stanovení
strategických cílů v rámci těchto opatření, včetně ukazatelů úspěšnosti.
Na závěr byly zvoleny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé priority, mj. s ohledem
na možnost čerpání finančních zdrojů z EU, národních, krajských a jiných zdrojů a
navrženy prioritní projekty pro naplňování stanovených cílů.
Vzešlé připomínky měli k dispozici všichni členové kontrolní skupiny a projednali je
společně vždy na setkání. Návrhy cílů a opatření v jednotlivých oblastech byly
koordinovány v časovém předstihu za účelem eliminace rozporů, překryvů, nedostatků
a doplňků.
Shrnutí: Dokument se skládá z pěti hlavních částí. První – Úvodní, druhá analytická
část obsahuje souhrnnou aktualizovanou Situační analýzu. Třetí část zahrnuje SWOT
analýzu sledovaného území včetně identifikování VIZE a Prioritních oblastí. Čtvrtá
část dokumentu je zpracována již jako návrhová, Strategická s podrobným
definováním Strategických cílů, ze kterých vyplývá pátá část - prioritní projektové
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záměry na Projektových listech. Úvodním východiskem pro zpracování situační
analýzy je podrobné shrnutí dosavadních zpracovaných koncepčních dokumentů na
úrovni kraje a zejména okresu. Při zpracování situační analýzy bylo nutné úzce
spolupracovat se zástupci institucí, spolků, organizací a veřejnosti.
Pro důslednou analýzu daného území je situační analýza členěna do následujících
kapitol:
1. Poloha a přírodní podmínky
2. Obyvatelstvo a osídlení
3. Sociální infrastruktura
4. Doprava a technická infrastruktura
5. Ekonomika
6. Cestovní ruch
7. Životní prostředí
SWOT analýza (analýza slabých, silných stránek, příležitostí a ohrožení) představuje
nástroj k hodnocení území a aktivit v něm probíhajících, stanovení rozvojových
trendů, stanovení následné vize a určení prioritních oblastí.
Strategická (návrhová) část by měla na základě poznatků SWOT analýzy, stanovené
vize a určených prioritních oblastí stanovit strategické cíle jednotlivých oblastí dalšího
rozvoje a v neposlední řadě by měla pomoci připravit a formovat prostředí, které
umožní dosažení stanovených cílů a tedy realizaci navržené strategie.
Nadstavbovou částí rozvojového dokumentu je tzv. programový dodatek. Proces jeho
tvorby spočívá ve sběru a shromažďování projektových záměrů v podobě
projektových listů přiložených k dané prioritní oblasti. Cílem programového dodatku
je vytvořit akční plán, který stanovuje plán práce pro období jednoho až tří let při
naplňování strategie rozvoje území s ohledem na okamžité podmínky dané nezbytností
aktivit, dostupností příslušných finančních a personálních zdrojů, dále pak vnějšími
okolnostmi.

1.6. Průběh zpracování dokumentu
Příprava a zpracování Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 – 2025
probíhaly v první polovině roku 2015. Konkrétně v následujících krocích:
Konec roku 2014:
Rozhodnutí o vypracování nové Strategie rozvoje
Leden 2015:
Úvodní jednání na úrovni vedení obce a zpracovatele, navržení postupu a metody
práce, kontaktování partnerů v rámci obce a jejich částí, příprava informování
veřejnosti, příprava průzkumu názorů veřejnosti, terénní průzkum, prezentace a další
přípravné práce
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Leden – Březen:
Zpracování situační analýzy, na základě této analýzy určení prioritních oblastí, vizí,
zpracování strategických cílů, terénní průzkum); konzultace pro jednotlivá témata,
zapracování dílčích výsledků průzkumu, rozeslání výstupů k připomínkám, zpracování
pracovní verze Strategie rozvoje – část 1 “Úvod“ a část 2 „Situační analýza“
Březen - Červen:
Rozeslání návrhové části pracovní skupině, celkové vyhodnocení výsledků průzkumu
a územních analýz, vytvoření informačních listů ke konkrétním projektům,
zapracování připomínek, dokončení a odevzdání finální podoby Strategie rozvoje
obce Tlumačov.

1.7. Doporučení pro další postup a realizaci
Zpracováním Strategie rozvoje začíná proces, který by měl vést k naplnění stanovené
VIZE a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých klíčových oblastech
rozvoje. Tak jako probíhal proces zpracování ve spolupráci s řadou odborníků a
zástupců organizací a institucí, vč. zapojení veřejnosti, je třeba postupovat i při
realizaci Strategie rozvoje.
Nová Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 - 2025 stanovuje hlavní
směry rozvoje, hlavní cíle a pojmenovává priority, ke kterým by měly být přiřazeny
konkrétní projekty a aktivity pro jejich naplnění. Jedná se o strategii, která by měla být
v jednotlivých klíčových oblastech dále doplňována o informační listy, které budou
sloužit k zajištění podkladů pro úspěšné podávání žádostí o dotace, k analýze
současného stavu projektů a upozorňovat na případné možnosti získání dotačního
titulu.
V rámci této připravenosti se otevírá možnost včasného vypracování relevantních
dokumentů, např. zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení
apod. Díky realizaci projektů bude možné naplňovat stanovené cíle rozvoje obce do
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit. Strategie rozvoje by měla být
aktualizována min. jednou až dvakrát za 5 let (v návaznosti na sestavování rozpočtu) a
to v podobě aktuálního sběru dat a doplňování informačních listů.
Vzhledem k možnostem čerpání dotací z fondů EU a dalších relevantních fondů by
měly být projekty formulovány již s ohledem na daná kritéria čerpání.
Proto, aby Strategie rozvoje byla živým dokumentem, který bude účinným nástrojem
pro řízení rozvoje oblasti, je potřeba stanovit optimální ukazatele (indikátory)
úspěšnosti. Tyto ukazatele by měly tvořit provázaný index, který umožní sledovat
jednotlivé stránky rozvoje z různých aspektů. Optimálně by měl vzniknout Informační
systém v podobě databáze, do které budou vkládána data ze sledovaných ukazatelů.
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Ukazatele, nyní obsažené v Strategii rozvoje by měly být dopracovány, v některých
případech specifikovány a doplněny do dostatečně vypovídajícího výčtu. Měly by k
nim být přiřazeny hodnoty měření a požadované trendy a dále také zdroje dat.
Realizaci by měl sledovat k tomu určený orgán (např. Řídící a monitorovací výbor),
který by měl být složený ze zástupců vedení obce Tlumačov. Ve složení výboru je
třeba zajistit diverzitu názorů.
Ukazatele Strategie rozvoje by měly být vyhodnocovány a výsledky monitoringu
předkládány zastupitelstvu. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen pro
obec a její části, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost.
Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji a naplňování
Strategie rozvoje.
Na základě vyhodnocování by měla být provedena aktualizace dokumentu, a to
pravidelně jednou za 5 let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba
provést aktualizaci dříve než za 5 let (např. zveřejnění aktuálních dat ČSÚ), pak by k
této aktualizaci měl být vznesen oficiální podnět.
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1.8. Základní pojmy
Pojem - Význam pojmu
VIZE rozvoje: popis ideálního výsledného stavu rozvoje oblasti v delším časovém
horizontu (min. 10 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky
rozvojového procesu
Klíčové oblasti: oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné
pro dlouhodobý rozvoj a vyžaduje soustředěnou pozornost
Globální cíle: základní žádoucí vývoj v dlouhodobém měřítku v jednotlivých
klíčových oblastech směřující k naplnění vize
Opatření: problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů
Specifické cíle: konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých opatření, jejichž
realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti
SWOT analýza: analýza vnitřních silných a slabých stránek řešené oblasti a vnějších
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje
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2 Situační analýza
Socioekonomická analýza obce byla zpracována za účelem poskytnout základní
informace o stavu jednotlivých položek sociálního a ekonomického života v řešeném
území.

2.1 Poloha, přírodní podmínky
2.1.1 Poloha
Obec Tlumačov se nachází v České republice, v Plzeňském kraji, 4 km jihovýchodně
od okresního města Domažlice. Katastrální výměra je 1 187 ha. Jedná se o správní
celek s 2 částmi a 1 katastrálním územím s úřadem se sídlem v Tlumačově.1
Rozmezí nadmořské výšky v obci Tlumačov se pohybuje od cca 460 do 644 m n.m.
Správní území obce nezasahuje do zvláště chráněných území či lokalit (Natura 2000).
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Domažlice.
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jihozápad
NUTS III: Kraj Plzeňský
NUTS IV: Okres Domažlice

Adresa:
Obecní úřad Tlumačov
č.p. 107
344 01 Tlumačov

1

Současné územně správní uspořádání České republiky platí od 1.1.2003. Tvoří je kraje (vyšší územně
samosprávné celky), okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obvody obcí s pověřeným obecním
úřadem.
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Pozice obce na obecné geografické mapě:

Mapa satelitní:
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Mapa katastrální:

Obecní úřad Tlumačov vzájemně spolupracuje s dalšími obcemi a městy a je členem:
-

Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru
Domažlicko a dále Svazku Domažlicko

Úřady:
- Finanční úřad / Domažlice
- Katastrální úřad / Domažlice
- Pozemkový úřad / Domažlice
- Celní úřad / Domažlice
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-

Okresní soud / Domažlice
Územní vojenská správa / Domažlice
Úřad práce / Domažlice
HZS PK ÚO / Domažlice
Veterinární správa / Domažlice
ORP / Domažlice
SÚS / Domažlice

2.1.2 Přírodní podmínky
Z hlediska struktury a i stavební typologie představuje Tlumačov téměř typickou
chodskou ves, charakteristickou pro bezprostřední okolí Domažlic. Příznivější
klimatické a krajinné podmínky i pevné zemědělské zázemí předurčilo způsob osídlení
v rámci geografické polohy tohoto regionu k rozsáhlému území Šumavy. Najdeme zde
i zemědělsky využívanou půdu, louky a pastviny. Obec je vzdálená přibližně 8 km
vzdušnou čarou od hranic se Spolkovou republikou Německo.
Z hlediska klimatické polohy náleží do mírně teplé (MT 3 – MT 11 s průměrnými
teplotami 6 – 7 °C), mírně vlhké až vlhké, s poměrně studeným zimním obdobím*.
Převažuje západní vítr.
Z hlediska geomorfologického je řešené území zařazeno do provincie Česká
vysočina, Šumavské soustavy, podsoustavy Českoleské, na rozhraní oblasti
Podčeskoleské - Chodské pahorkatiny a Všerubské vrchoviny. Z regionálně –
geologického hlediska tvoří hraniční horské pásmo moldanubikum Českého lesa s
převahou migmatizovaných pararul. Podčeskoleskou pahorkatinu a Všerubskou
vrchovinu tvoří fylity, svory, dvojslídné pararuly a amfibolity domažlického
krystalinika, které severovýchodním směrem pozvolně přechází do barrandienského
algonkia.

* V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimatickogeografické členění Československa, ve kterém vymezil na našem
území 3 základní klimatické oblasti – teplou, mírně teplou a chladnou. Na základě chodu a intenzity 14 klimatických
charakteristik pak vymezil v každé oblasti několik podoblastí.
Teplá oblast se dělí na 5 podoblastí (T1 - T5), kdy T5 je nejteplejší a také nejsušší a T1 je nejchladnější a nejvlhčí. Mírně
teplá podoblast se dělí na 11 podoblastí (MT1 - MT11), kdy MT11 je opět nejteplejší a nejsušší a MT1 je nejchladnější a
nejvlhčí.
Chladná oblast je dělena na 7 jednotek (CH1 - CH7), z nichž CH1 je opět nejstudenější a CH7 nejteplejší.
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Ochranná pásma a jejich vlivy
V řešeném území se uplatňují ochranná pásma a regulační opatření, vázaná ve smyslu
příslušných předpisů na některé funkční a technické prvky území. Tato pásma
omezující možnosti využití území můžeme rozdělit do čtyř základních skupin:
- památková ochrana a ochrana přírody
- pásma hygienické ochrany vybraných objektů a areálů
- ochranná pásma dopravních staveb a zařízení
- ochranná pásma liniových vedení a zařízení technické vybavenosti
Vodní plochy zastupují minimálním počtem malé rybníky – Filipova Hora, Tlumačov
Mísov, Myslivecký rybník a rybník návesní, z vodních toků je to především
Tlumačovský potok. Koupaliště - požární nádrž se nachází ve sportovním areálu.
V této příhraniční oblasti se nachází nejzachovalejší příroda, kde zastoupení lesních
porostů překračuje 73 % územní plochy (19,2 ha). Jsou tvořeny převážně smrkovými
monokulturami, původní jedlobučiny se dochovaly pouze výjimečně..
Dle dostupných informací se v řešeném území kromě kostry ekologické stability
krajiny promítají ještě další zájmy ochrany přírody, neboť část katastrálního území
s osadou Filipova Hora se nachází v Přírodním parku Český les Významné krajinné
prvky jsou zastoupeny lesními porosty a nivami vodních toků.
Na území Českého lesa v okolí vrcholu Čechov a dále na sever podél hranice se SRN
(mimo řešené území) byla v roce 2005 zřízena CHKO Český les.

2.1.3 Historie
Historie obce
První písemnou zmínku o Tlumačově najdeme v opisu nejstaršího chodského
privilegia a je datována letopočtem 1325. Historie Tlumačova je díky své poloze
v samém srdci Chodska úzce spjata s veškerým děním, kterým si tito strážci zemské
hranice v minulosti prošli. Při chodské rebelii v r. 1693 se Tlumačovští spojili se
sedláky z horního Chodska a uprchli do lesů mezi Tlumačovem a Havlovicemi. K
nejradikálnějším povstalcům náležel tlumačovský Adam Forst. Ve druhém povstání
roku 1767 patřili Tlumačovští opět k nejvzpurnějším sedlákům. Vrchnosti vyčítali, že
na jejich gruntech nechala vystavět dvůr Filipsberg - dnešní Filipovu Horu* - původně
panský dvůr nazvaný po Filipu Janu Stadionovi, majiteli koutskotrhanovského panství.
V r. 1780 dvůr vyhořel a byl rozprodán třem poddaným z Maxova, kteří položili
základ nové vsi.
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V roce 1654 žilo v Tlumačově 27 hospodářů, v roce 1757 to bylo již 57 hospodářů.
V letech 1921 až 1929 (dle Chytilova Místopisu ČSR – I. a II. vydání) stálo
v Tlumačově a na celém jeho katastrálním území celkem 190 domů, v nichž žilo 1 041
obyvatel - 732 Čechů, 308 Němců a jeden cizinec. Ves náležela k římsko-katolické
farnosti v nedalekém Mrákově, stejně tak tam byla pro Tlumačov i četnická stanice a
poštovní úřad. Spádový lékařský obvod, soudní obvod, nejbližší telegraf a také
železniční stanice se nacházeli v 6 km vzdálených Domažlicích. Zajímavostí je místní
Obecní kronika, která je dnes převedena do digitální podoby a přístupná na webových
stránkách obce.
*Filipova Hora – dnešní zástavbu obce najdeme roztroušenou na stráních při silnici z
Mrákova do Maxova.
Filipova Hora - historie
V jihozápadních lesích od Mrákova, leží v nadmořské výšce 600 metrů Filipova Hora.
V širokém lesním porostu naleznete prostorný jižní svah, na kterém jsou roztroušeny
chalupy dávající této lokalitě typický ráz. Nejvyšším kopcem je Halovská se svými
643 metry.
První písemná zmínka o dnešní Filipově Hoře - dříve Filipsbergu - pochází z roku
1789. Dávno předtím zde však nechal správce koutsko - trhanovského panství, Filip
Jan Stadion, vystavět panský dvůr. Svou aktivitou se však zprotivil tlumačovským
sedlákům, kteří si u vrchnosti stěžovali, že na jejich gruntu nechali postavit chalupy.
Filipův Dvůr v roce 1870 vyhořela byl rozprodán třem poddaným z Maxova. Ti pak
položili základy nové vsi. Nejpravděpodobnější poloha staveb z té doby se ukazuje v
okolí stávající hospody. Poblíž se také nachází křížek a dříve zde stávala malá
zvonička. Po sametové revoluci se začal ráz vsi měnit. Jsou zde krom trvale
obydlených chalupi chalupy rekreační
Vznikající ves náležela k farnímu obvodu mrákovskému. Roku 1862 dochází k
povýšení lokálie v Maxově na samostatnou faru a ves připadla farnosti maxovské,
jejímž patronem byl rod Stadionů.
Při předválečném sčítání lidu z roku 1930 bylo na Filipově Hoře 149 obyvatel ve 29
domech, z toho 77 Čechů, 67 Němců a 5 cizozemců, všichni římskokatolického
vyznání. Po válce v roce 1950 se uvádí 92 stálých obyvatel ve 13 domech.V dnešní
době zde trvale žije 44 lidí.
Filipova Hora je od roku 1850 součástí domažlického okresu. Do roku 1869 byla
známa pod úředním názvem Philipsberga od roku 1910 jako Filipsberg. Od roku 1921
je jako Filipova Hora osadou obce Tlumačov. V dřívějších mapách můžeme nalézt
také název Krásnice. Jde o dolní část osady od autobusové zastávky až k lesnímu
penzionu. Chalupy v okolí hospody již náležely k Filipově Hoře.
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Informace k erbu obce Tlumačov
V kompozici znaku obce převládá spojení připomínky barokní tlumačovské kaple
(atributy jejího patrona sv. Jana Křtitele - kříž nebo květenství třezalky tečkované) a
hraběte Filipa Jana Stadiona, coby zakladatele Filipovy Hory (tzv. vlčí udice, převzatá
z jeho rodového erbu). Je doplněn tradičním symbolem Chodů (ostří čakanu v jedné z
jeho historických podob). Svou symboliku mají i užité tinktury. Zatímco modrá
symbolizuje místní potok, červená ve spojení se stříbrnou byla převzata z hraběcího
erbu Stadionů.
Miroslav J. V. Pavlů - heraldik

Objektem v zájmu památkové péče je kaple v severozápadním cípu návsi. Jedná se
šestibokou stavbu a jehlancovou střechou a oplechovanou zvoničkou. Je typickým
příkladem vesnické kaple z počátku 19. století. Na hrázi rybníka, taktéž v centru obce,
stojí pomník padlým vojínům ve světové válce v letech 1914 – 1918.
Smírčí kříž
Kámen ve tvaru kříže stával kdysi při cestě ke Strážskému lesíku a byl prý postaven
v místech, kde si jistý ženich Heřman ´srazil hlavičku´ cestou ke své nevěstě. Kříž ale
ze svého původního místa v 80. letech zmizel. Pan Bartoloměj Dufek, rodák
z Tlumačova, přemístil kříž z obavy před odcizením na svůj pozemek v Mrákově. Kříž
se díky synovi pana Dufka do Tlumačova podařilo po dlouhých letech vrátit a
18. května 2005 byl umístěn v parku na návsi. „Největší zásluhu na získání kříže měla
tehdejší paní starostka Hana Hrušková.“
Tlumačovského kříže si všimli památkáři a po kratších jednáních schválilo
Ministerstvo kultury jeho památkovou ochranu.
Dále zde najdeme severním směrem na vsí na Kubíčkově skále nově vybudované
posezení s vyhlídkovou plošinou, umožňující pohled nejen na Tlumačov, ale také do
daleké krajiny v Čechách a v Bavorsku. Ve vzdálenosti necelého jednoho kilometru
východním směrem od obce se nachází zrenovovaný Podveský mlýn, který je rovněž
spojen se zdejší historií.

Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 - 2025

15

__________________________________________________________________________

2.2 Obyvatelstvo, osídlení
2.2.1 Osídlení
Území bezprostředně přilehající k Domažlicím představuje z hlediska společenskohistorického vývoje mimořádně aktivní oblast, specifickou součást pošumavského
regionu. Projevem etnografických odlišností chodského lidu byla i právě sídelní
struktura pronikající do vlastního obydlí a jeho prostorového uspořádání.
Oproti jinak velmi řídce osídlené šumavské krajině s rozptýlenými samotami je
Chodsko vzhledem k pohraničnímu obrannému charakteru už od středověku hustě a
celkem pravidelně zastavěno.
Události v letech 1930 - 1950 (II. světová válka, odsun německého obyvatelstva,
doosídlení pohraničí, praktické uzavření západní hranice) výrazně ovlivnily vývoj
osídlení. Pokles počtu obyvatel v tomto období nebyl do současnosti vyrovnán ke
stavu před II. světovou válkou (tento stav a vývoj počtu obyvatel je zachycen
v následující kapitole 2.2.2 Obyvatelstvo).
Spolu s poklesem počtu obyvatel docházelo také k dalšímu potlačování významu
venkovského osídlení a přednostnímu růstu městských sídel. Ve formování struktury
osídlení by tak měl dnes být brán zřetel (mimo dosud uváděné faktory) na racionálně a
cílevědomě vytvářenou síť center osídlení.
Hlediskem nemůže být pouhý počet obyvatel sídla, ale také síla jejich ekonomické
základny, obslužné funkce, územní předpoklady rozvoje a dosavadní vývojové
tendence. Tato síť by svým hierarchickým uspořádáním měla zabezpečovat potřeby
spádových okruhů jednotlivých center osídlení a tím přispívat k vytváření příznivých
životních podmínek pro obyvatele.
V souhrnu je možné příhraniční území označit za stále ještě výrazně poznamenané
vysídlením a čtyřicetiletým uzavřením blízkého hraničního pásma. Osídlení řešeného
území bylo a je ovlivňováno třemi hlavními faktory – geomorfologickými poměry,
polohou v širším kontextu osídlení včetně dopravních vztahů z ní plynoucích a
vysokou zaměstnaností v zemědělství.
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Vývoj počtu obyvatel ČSR v letech 1930-1950:

Zdroj: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869–2005

Vývoj počtu obyvatelstva a domů v obci Tlumačov: retrospektivní vývoj

Zdroj: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869–2005

Ve vývoji obyvatelstva lze pozorovat negativní změny. Zatímco se počet obyvatel
v období od r. 1869 až do r. 1930 výrazněji neměnil , v průběhu války klesl, v letech
1961 až 2001 se neustále snižoval.
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Tabulka počtu obyvatel v letech 1930 a 1950:

Počet obyvatel v roce 1930 Počet obyvatel v roce 1950
Tlumačov

722

553

Zdroj: Statistický lexikon obcí republiky Československé 1955 / Podle správního rozděleni 1. ledna 1955,
sčítání lidu, domů a bytů 1930 a 1950

Tabulka přesných demografických údajů za obec Tlumačov v letech 1971- 2013:
ROK

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

STAV 1.1.

535
541
536
534
523
519
495
477
464
464
479
477
480
471
463
470
473
460
440
444
442
431
425
422
421
427
438
430
421
420
406
403
398

NAROZE
NÍ

7
9
9
8
9
9
9
8
7
8
9
7
5
6
7
6
2
3
4
5
3
5
8
2
2
1
5
2
4
2
4
3
2

ZEMŘELÍ

4
6
4
13
3
4
8
7
5
5
3
7
6
8
3
8
9
5
3
10
9
7
5
6
4
3
10
5
5
11
5
7
4

PŘISTĚHOVA
LÍ

VYSTĚHOVA
LÍ

PŘÍRŮSTE
K
PŘIROZEN
Ý

10
7
4
6
4
1
3
5
10
13
7
9
7
1
17
10
3
2
8
3
8
5
8
13
10
16
8
6
11
2
6
5
6

7
15
11
12
14
30
22
19
12
7
15
6
15
7
14
5
9
20
5
5
13
9
14
10
2
3
10
12
11
4
8
6
2

3
3
5
-5
6
5
1
1
2
3
6
-1
-2
4
-2
-7
-2
1
-5
-6
-2
3
-4
-2
-2
-5
-3
-1
-9
-1
-4
-2

PŘÍRŮSTEK
MIGRAČNÍ
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-8
-7
-6
-10
-29
-19
-14
-2
6
-8
3
-8
-6
3
5
-6
-18
3
-2
-5
-4
-6
3
8
13
-2
-6
-2
-2
-1
4

PŘÍRŮSTE
K
CELKOVÝ

6
-5
-2
-11
-4
-24
-18
-13
9
-2
3
-9
-8
7
3
-13
-20
4
-7
-11
-6
-3
-1
6
11
-7
-9
-1
-11
-3
-5
2

STAV
31.12.

541
536
534
523
519
495
477
464
464
473
477
480
471
463
470
473
460
440
444
437
431
425
422
421
427
438
431
421
420
409
403
398
400
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400
405
404
408
411
413
418
425
424
423

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2
4
6
5
5
7
3
7
3
4

4
3
5
5
4
5
7
2
5
3

11
3
12
11
9
9
14
5
8
7

4
5
9
8
8
6
10
11
7
9

-2
1
1
1
2
-4
5
-2
1

7
-2
3
3
1
3
4
-6
1
-2

5
-1
4
3
2
5
-1
-1
-1

405
404
408
411
413
418
418
424
423
422

Zdroj: © Český statistický úřad, 2014

Nárůstu se obec Tlumačov dočkala až po roce 2005. V současnosti k 31.12. 2013 žije
v obci 422 obyvatel.
Grafické znázornění pohybu obyvatelstva obce Tlumačov od roku 1971 do
2013
Počet obyvatel
600
580
541
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
Rok

464

470
431

1971

1979

1985

1991

427

1995

409

404

2000

2005

418

422

2010

2013

Zdroj: © Český statistický úřad, 2014

Tlumačov zahrnuje jedno katastrální území, správní obvod tvoří vlastní obec a jedna
část – Filipova Hora - 2,5 km jižně od Tlumačova.
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Obec Tlumačov je zástavbou vesnického charakteru. Domovní fond tvoří rodinné
domky a bytový dům. Více než 95 % obydlených domů je ve vlastnictví soukromých
osob.
Bytový fond obce Tlumačov

200

194

Byty v rodinných domech
Byty v bytových domech

150

Byty neobydlené v rodinných
domech
Byty neobydlené v bytových
domech

100

Byty nezpůsobilé k bydlení
47

50

Byty sloužící k rekreaci
13 16

4

0

0

2.2.2 Obyvatelstvo
V samostatném Československu a později v České republice proběhla sčítání v
letech 1921, 1930 (poprvé zjišťována fertilita žen a minulé bydliště sčítaných), 1950,
1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 , 1991, 2001 a poslední 2011, které slouží jako
datová základna pro řešené území. V mnoha případech je ovšem potřeba vycházet
pouze z dostupných souhrnných údajů a dat za celý okres Domažlice a brát v úvahu
předpokládaný vývoj na základě dílčích dat ČSÚ.
Dle sčítání lidu ČSÚ v r. 2001 žilo celkem v Tlumačově celkem 403 obyvatel a
v roce 2013 již 422 obyvatel.
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Údaje z Chytilova místopisu z roku 1921:

Zdroj: Chytilův místopis - Počty domů a obyvatel odpovídající stavu v roce 1921

Nepostradatelným vstupem pro prognózu územního rozvoje je zhodnocení dynamiky
vývoje obyvatelstva. Ze statistik je zřejmé, že počet obyvatel v posledních pěti letech
vzrostl, a to jak přirozenou měnou, tak migrací.
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Věková struktura obyvatel obce Tlumačov má obdobnou celostátní tendenci, což
znamená postupný úbytek podílu předproduktivní (0 – 14 let) složky obyvatelstva,
přibývání obyvatel v produktivním věku (15 – 59 let) a ubývání obyvatel
v poproduktivním věku (60+ let). Z dlouhodobého hlediska lze říci a pozorovat
postupný nárůst produktivního věku a s ním se musí řešit bytový fond.

Věkové složení obyvatel Tlumačova k 31.12. 2013

300

282

250

200
Celkem

149

150

Muži

133

Ženy
100
77
63
50

32

33

31

44

0
0 - 14

15 - 64

65 +

© Český statistický úřad /2014
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Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného
vzdělání v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
Věk, rodinný stav,
nejvyšší ukončené vzdělání
Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo
celkem
abs.

v tom

%

muži

ženy

420

100,0

212

208

0-2

17

4,0

7

10

3-4

11

2,6

7

4

7

1,7

3

4

6-9

15

3,6

11

4

10 - 14

19

4,5

10

9

15 - 17

10

2,4

5

5

18 - 19

15

3,6

6

9

20 - 24

13

3,1

3

10

25 - 29

25

6,0

15

10

30 - 34

36

8,6

20

16

35 - 39

38

9,0

20

18

40 - 44

28

6,7

17

11

45 - 49

25

6,0

10

15

50 - 54

35

8,3

20

15

55 - 59

27

6,4

15

12

60 - 64

26

6,2

13

13

65 - 69

23

5,5

12

11

70 - 74

18

4,3

6

12

75 - 79

13

3,1

6

7

80 - 84

12

2,9

3

9

7

1,7

3

4

z celku podle věku:

5

85 a více
nezjištěno

-

-

-

-

69

16,4

38

31

278

66,2

144

13
4

73

17,4

30

43

41,2

x

39,9

42,5

svobodní

150

35,7

86

64

ženatí, vdané

209

49,8

103

106

rozvedení

34

8,1

18

16

ovdovělí

27

6,4

5

22

351

83,6

174

177

-

-

-

-

0 - 14
15 - 64
65 a více
průměrný věk
z celku podle rodinného stavu:

z celku obyvatelstvo ve věku 15 a více let
1
podle nejvyššího ukončeného vzdělání:
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)

79

18,8

26

53

162

38,6

102

60

71

16,9

31

40
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nástavbové studium

10

2,4

4

6

2

0,5

-

2

20

4,8

9

11

bakalářské

4

1,0

3

1

magisterské

16

3,8

6

10

vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské
z toho:

1

včetně osob s nezjištěným věkem

© Český statistický úřad /2014

Vzdělanostní struktura je v porovnání s průměry ČR průměrná, a to zejména ve
skupině obyvatel s úplným středním vzděláním vč. vyučených (bez maturity i s
maturitou) a dále s dokončeným vysokoškolským vzděláním.

Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení,
národnosti a náboženské víry v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost,
náboženská víra
Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo celkem
abs.

v tom

%

muži

ženy

420

100,0

212

208

417

99,3

210

207

-

-

-

-

narození v obci obvyklého bydliště

234

55,7

130

104

bydlící před rokem ve stejné obci

341

81,2

178

163

414

98,6

210

204

z toho:
s trvalým pobytem
s dlouhodobým pobytem

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení:
osoby v bytech
osoby v zařízeních

-

-

-

-

osoby mimo byty a zařízení

6

1,4

2

4

Obyvatelstvo podle státního občanství:
z toho:
Česká republika

416

99,0

210

206

Slovenská republika

3

0,7

2

1

ostatní země EU

-

-

-

-

bez státního občanství

-

-

-

-

nezjištěno

-

-

-

-

337

80,2

170

167

-

-

-

-

Obyvatelstvo podle národnosti:
z toho:
česká
moravská
slezská

-

-

-

-

slovenská

3

0,7

2

1
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maďarská

-

-

-

-

německá

-

-

-

-

polská

-

-

-

-

romská

-

-

-

-

ruská

-

-

-

-

ukrajinská

-

-

-

-

vietnamská

-

-

-

-

neuvedeno

79

18,8

39

40

26

6,2

15

11

138

32,9

60

78

Církev adventistů sedmého dne

-

-

-

-

Církev československá husitská

-

-

-

-

128

30,5

55

73

Obyvatelstvo podle náboženské víry:
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti
z toho:

Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická

-

-

-

-

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

4

1,0

2

2

Pravoslavná církev v českých zemích

-

-

-

-

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

-

-

-

-

Starokatolická církev v ČR
bez náboženské víry
neuvedeno

-

-

-

-

79

18,8

46

33

177

42,1

91

86
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Z hlediska národnostní struktury tvoří 80 % obyvatelstva Češi. Mezi národnostní
menšiny v obci dále patří Slováci ( 0,7 %. Národnost neuvádí 19% obyvatel obce.

2.2.3 Bytový a domovní fond
Bytový fond v obci aktuálně zahrnuje 198 bytů ve 150 domech. Ze 117 obydlených
domů tvoří rodinné domy výraznou většinu (116 domů), v obci se nachází pouze jeden
bytový dům. Z hlediska vlastnictví je většina domů (113) soukromých osob.
Většina domů (81) byla postavena před rokem 1990, domy postavené po roce 1990
představují 28 % celkového počtu.
Zlepšení bytové situace je jedním z předpokladů stabilizace celé populace, především
mladých rodin. Obec chce podporovat výstavbu rodinných domků v obci.
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Bytový fond v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
z toho
Byty
celkem

Byty

v rodinných
domech

Počet osob

v bytových
domech

z toho
v rodinných
domech

celkem

Byty celkem

198

194

4

414

402

obydlené

151

147

4

414

402

110

110

-

312

312

z toho právní důvod užívání bytu:
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví

-

-

-

-

-

nájemní

5

5

-

13

13

družstevní

3

-

3

11

-

145

141

4

395

383

z toho v domech s materiálem nosných zdí:
z kamene, cihel, tvárnic
ze stěnových panelů

-

-

-

-

-

47

47

-

x

x

změna uživatele

1

1

-

x

x

slouží k rekreaci

16

16

-

x

x

2

2

-

x

x

13

13

-

x

x

neobydlené
z toho důvod neobydlenosti:

přestavba
nezpůsobilé k bydlení

Domovní fond v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
z toho
Domy

Domy
celkem

rodinné
domy

Počet osob

bytové
domy

z toho
v
rodinných
domech

celkem

Domy celkem

150

149

1

414

402

obydlené domy

117

116

1

414

402

113

113

-

393

393

obec, stát

1

1

-

1

1

bytové družstvo

1

-

1

12

-

spoluvlastnictví vlastníků bytů

-

-

-

-

-

1

71

71

-

201

201

2-3

45

45

-

201

201

4 - 11

1

x

1

12

x

12 a více

-

x

-

-

x

z počtu domů vlastnictví:
fyzická osoba

domy s počtem bytů:
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z počtu domů období výstavby nebo rekonstrukce:
1919 a dříve

9

9

-

24

24

1920 - 1970

39

38

1

119

107

1971 - 1980

16

16

-

63

63

1981 - 1990

17

17

-

76

76

1991 - 2000

21

21

-

82

82

2001 - 2011

11

11

-

40

40

112

111

1

395

383

-

-

-

-

-

1-2

110

110

-

388

388

3-4

2

2

-

2

2

5 a více

-

x

-

-

x

35

34

1

117

105

101

100

1

365

353

70

69

1

264

252

z počtu domů materiál nosných zdí:
kámen, cihly, tvárnice
stěnové panely
z počtu domů počet nadzemních podlaží:

z počtu domů technické vybavení domů:
přípoj na kanalizační síť
vodovod
plyn
ústřední topení
průměrné stáří obydlených domů

97

97

-

361

361

44,6

44,6

45,0

x

x

z počtu obydlených domů:
ubytovací zařízení bez bytů
neobydlené domy s byty

-

x

x

-

x

33

33

-

x

x

15

15

-

x

x

2

2

-

x

x

12

12

-

x

x

-

x

x

x

x

33

33

-

x

x

z toho:
využívané k rekreaci
přestavba domu
nezpůsobilé k bydlení
neobydlená ubytovací zařízení bez bytů
počet bytů v neobydlených domech

Obydlené byty podle způsobu vytápění v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov

Byty
Obydlené byty celkem

z toho

Obydlené
byty
celkem

v rodinných
domech

Počet osob

v bytových
domech

z toho
v rodinných
domech

celkem

151

147

4

414

402

127

127

-

361

361

na pevná paliva

89

89

-

252

252

na plyn

31

31

-

89

89

etážové

5

3

2

14

5

z toho způsob vytápění:
ústřední
z toho kotelna v domě:

z toho používaná energie:
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uhlí, koks, uhelné brikety

1

1

-

3

3

dřevo, dřevěné brikety

2

2

-

2

2

plyn

2

-

2

9

-

elektřina

-

-

-

-

-

16

14

2

32

29

uhlí, koks, uhelné brikety

2

2

-

3

3

dřevo, dřevěné brikety

7

6

1

17

15

plyn

3

2

1

4

3

elektřina

3

3

-

7

7

kamna
z toho používaná energie:

Obydlené byty podle velikosti a technického vybavení bytu v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov

Byty
Obydlené byty celkem

z toho

Obydlené
byty
celkem

v rodinných
domech

Počet osob

v bytových
domech

z toho
v rodinných
domech

celkem

151

147

4

414

402

1

3

3

-

11

11

2

4

4

-

15

15

3

23

23

-

41

41

4

56

52

4

147

135

5 a více

57

57

-

181

181

93

90

3

260

250

vodovod v bytě

131

127

4

363

351

teplá voda

128

124

4

354

342

přípoj na kanalizační síť

45

41

4

117

105

žumpa, jímka

86

86

-

238

238

vlastní splachovací záchod

139

135

4

383

371

vlastní koupelna, sprchový kout

140

136

4

385

373

z toho s počtem obytných místností:

z toho technické vybavení bytů:
plyn zaveden do bytu

Počet obytných místností (8 m² a více)

629

613

16

x

x

Celková plocha bytů v m²

14 554

14 252

302

x

x

Obytná plocha bytů v m²

10 863

10 633

230

x

x

Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle druhu domu a typu bytu
v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
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Druh domu, typ bytu

z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce
domu

Obydlené
byty
celkem

1919
a dříve

1920
- 1970

1971
- 1980

1981
- 2000

2001
- 2011

Obydlené byty celkem

151

9

47

23

55

12

standardní byty

138

7

40

23

54

11

126

4

36

21

53

11

12

3

4

2

1

-

s ústředním topením a úplným
z
příslušenstvím
toho
ostatní
byty se sníženou kvalitou
byty v rodinných domech
standardní byty
s ústředním topením a úplným
z toho příslušenstvím

11

2

7

-

1

-

147

9

43

23

55

12

134

7

36

23

54

11

123

4

33

21

53

11

ostatní

11

3

3

2

1

-

byty se sníženou kvalitou

11

2

7

-

1

-

4

-

4

-

-

-

4

-

4

-

-

-

byty v bytových domech
standardní byty
s ústředním topením a úplným
z toho příslušenstvím

3

-

3

-

-

-

ostatní

1

-

1

-

-

-

byty se sníženou kvalitou

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

byty v ostatních budovách
standardní byty
s ústředním topením a úplným
z toho příslušenstvím
ostatní
byty se sníženou kvalitou

Obydlené byty podle počtu osob v bytě a podle druhu domu, typu bytu a počtu místností v
obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov

Druh domu, typ bytu, počet místností

Obydlené
byty
celkem

s počtem osob v bytě
1

2

3

4

5

6 a více

Obydlené byty celkem

151

28

52

18

40

12

1

byty v rodinných domech

z toho

147

27

51

18

39

11

1

standardní byty

134

23

47

16

37

11

-

s ústředním topením a úplným příslušenstvím

123

17

43

15

37

11

-

ostatní

11

6

4

1

-

-

-

byty se sníženou kvalitou

11

4

3

2

1

-

1

4

1

1

-

1

1

-

byty v bytových domech

z toho

standardní byty

4

1

1

-

1

1

-

s ústředním topením a úplným příslušenstvím

3

1

-

-

1

1

-

ostatní

1

-

1

-

-

-

-

byty se sníženou kvalitou

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

byty v ostatních budovách
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Byty podle počtu obytných místností (8 m² a více)
1

3

-

1

-

1

1

-

2

4

1

1

-

1

-

1

3

23

10

9

3

1

-

-

4

56

10

23

4

16

3

-

5 a více

57

5

15

10

19

8

-

Průměrná celková plocha bytu v m²

106,2 95,9 101,7 130,4 105,5 112,8

-

Průměrná obytná plocha bytu v m²

79,3 73,2 72,2 99,6 82,6 80,2

-

Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu domácnosti v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
Domácnosti
celkem

Typ domácnosti
Bytové domácnosti celkem

v tom podle počtu členů domácnosti
1

2

3

4

5 a více

151

28

52

18

40

13

145

28

52

16

38

11

6

x

-

2

2

2

s internetem

68

5

13

9

31

10

bez internetu

8

2

2

2

2

-

v tom

1 hospodařící domácnost
2 a více hospodařících domácností

Vybavenost osobním počítačem:

Hospodařící domácnosti celkem

157

32

56

20

38

11

domácnosti jednotlivců

32

32

x

x

x

x

bydlící samostatně
v tom spolubydlící s jinou
hospodařící domácností

28

28

x

x

x

x

4

4

x

x

x

x

6

x

2

2

1

1

rodinné domácnosti

119

x

54

18

37

10

tvořené 1 rodinou

117

x

54

18

35

10

vícečlenné nerodinné domácnosti

úplné rodiny celkem
v tom

99

x

43

15

33

8

úplná rodina bez závislých dětí

57

x

43

10

4

-

úplná rodina se závislými dětmi

42

x

x

5

29

8

neúplné rodiny celkem
v tom

18

x

11

3

2

2

neúplná rodina v čele muž

4

x

1

2

1

-

neúplná rodina v čele žena

14

x

10

1

1

2

2

x

x

x

2

-

tvořené 2 a více rodinami
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2.3 Sociální infrastruktura
V souhrnu se nabízí označení dostupnosti služeb sociální sféry na území obce za
nedostatečné a nezajištěné - ovšem s ohledem na velikost sídla a polohu (těsná blízkost města
Domažlice, vzdáleného pouhé 4km ).
Podpora hospodářsky znevýhodněného příhraničního regionu je prioritní a týká se oblasti
zlepšení sociální infrastruktury. Je tvořena souborem občanských zařízení poskytující služby v
širším pojetí tohoto slova všem obyvatelům a návštěvníkům. Vytváří tedy materiální podmínky
pro široký okruh činností.

2.3.1 Školství
Pro zájmovou oblast je na jedné straně oproti jiným regionům ČR charakteristická
příznivá věková struktura, projevující se jako dědictví přílivu mladších věkových
skupin v dostupnosti vybudování vlastního bydlení v současnosti.
Obec nemá vlastní Základní školu (pouze Mateřskou) - děti dojíždějí do nedalekého
Mrákova.
Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Zaměstnaní
celkem

muži

96

Žáci
a studenti

ženy

49

47

43

v tom:
v rámci obce

1

1

-

-

84

44

40

34

do jiného okresu kraje

6

3

3

7

do jiného kraje

1

1

-

2

do zahraničí

4

-

4

-

85

43

42

37

do 14 minut

41

24

17

21

15 - 29 minut

30

14

16

11

30 - 44 minut

10

2

8

3

45 - 59 minut

2

1

1

2

60 - 89 minut

2

2

-

-

90 a více minut

-

-

-

-

11

9

2

x

6

4

2

-

do jiné obce okresu

Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:

Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

© Český statistický úřad /2014
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Vzdělanost je důležitým ukazatelem kvality lidských zdrojů, lepší vzdělanostní
struktura obyvatelstva bývá považována za předpoklad úspěšného sociálního a
ekonomického rozvoje.
Mateřská škola Tlumačov, Tlumačov 107, 344 01 Domažlice 1 – kapacita 20 dětí
příspěvková organizace
IČ: 60611324
Počet zaměstnanců: 1 - 5
Právní forma: Příspěvková organizace

Počty obyvatel Tlumačova podle stupně vzdělání

Vyučení a stř. odborné
bez mat.; 162

180
160
140
120
100

Základní; 79
Úplné střední s
maturitou; 71

80
60
Vysokoškolské; 20

40

Nástavbové studium; 10

20

Bez vzdělání; 0

Vyšší odborné a
nástavbové; 2

0
Zdroj: © Český statistický úřad, 2014
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2.3.2 Zdravotnictví
Úroveň a dostupnost zdravotní péče by měl představovat dlouhodobě standart pro
obyvatele Tlumačova i pro širší region.
Jedinou nemocnici v okrese najdeme v Domažlicích, vzdálenou přibližně 4 km.
Domažlická nemocnice zahájila svůj provoz 1. ledna 2006. Stavěna byla v letech
2002 - 2005. Lůžková kapacita nemocnice je 207 lůžek. Aktuální údaj k roku 2009
udává 326 pracovníků nemocnice. Na šestihektarovém pozemku se nachází pět
vzájemně propojených objektů se čtyřmi podlažími nadzemními a jedním podzemním.
Součástí areálu je parkoviště a heliport. Celý objekt je zasazen do vzrostlé zeleně a
návštěvníkům a pacientům je k dispozici malý park.
Oddělení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgické
Interní
LDN
Gynekologicko - porodnické
Dětské
Rehabilitace
OKBH
RDG
ARO

Lůžková oddělení tvoří dvou až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
které poskytuje dostatek soukromí.
Další zdravotnická zařízení s pravidelným provozem fungují také ve Kdyni a
v Klenčí pod Čerchovem.
Zdravotnické středisko – Lékárna / Klenčí pod Čerchovem 285
- obvodní lékař
- zubní lékař
- ženský lékař
- dětský lékař
-

masér
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Kdyňské ambulantní zdravotní zařízení,s.r.o. / Nádražní 235, 345 06 Kdyně
- Lékárna U Zlaté koruny / Náměstí 19, 345 06 Kdyně
- Lékárna Čtyřlístek / Nádražní 315, 345 06 Kdyně
- Zubní laboratoř / Nádražní 235, 345 06 Kdyně
- Rehabilitace / Komenského 250, 345 06 Kdyně

2.3.3 Sociální péče
Domy s pečovatelskou službou jsou v Klenčí pod Čerchovem, ve Kdyni a v
Domažlicích. Nejčastějšími službami, které pečovatelská služba zajišťuje, jsou: dovoz
obědů, nákupů, různé pochůzky, doprovod na vyšetření k lékaři, úklid v bytech
klientů, praní prádla a další činnosti. Terénní služba na území obce zajišťuje Domací
péče s.r.o. Domažlice.
Nová budova domu pro seniory (domov důchodců) v Domažlicích je pro 70 seniorů.
Budova byla přistavěna k současnému městskému penzionu pro 40 klientů. Vznikl tak
komplex pro celkem 110 lidí. V tomto okrese je v domovech pro seniory kritický
nedostatek míst.
V blízkosti je také Domov seniorů ve Kdyni, který poskytuje dlouhodobé pobytové
služby pro 99 obyvatel. Pokoje jsou na dvou podlažích. Domov důchodců je v provozu
také v Černovicích.

Poskytovatel sociálních služeb:
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583
344 01 Domažlice
MCT CZ - občanské sdružení tělesně postižených, středisko rané péče (Nový
Spálenec 25, Česká Kubice, 344 01)
Aktivity: Komplex služeb orientovaných na celou rodinu dítěte raného věku ohroženého
sociálním vyloučením v důsledku zdravotního postižení nebo vlivem prostředí.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní -středa 14 -18 hodin.
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi. Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-6
let), kojeneckého věku (do 1 roku). Kapacita služby: 30 klientů
Rozsah služby: regionální -Domažlicko, H.Týnsko, Kdyňsko
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Azylový domov pro matky s dětmi v Havlovicích.
Domov pomáhá matkám s dětmi, které nejsou schopny sami řešit svou životní situaci. Prvotní
je umístění těhotných žen, ochrana nenarozeného života. Cílem domova je nabídka azylového
ubytování, psychické podpory, pomoc v péči o dítě, pomoc při vedení domácnosti a finančním
hospodaření. Poskytované služby: ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí informací.

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - pobočka Domažlice.
Bezplatná poradna pro zdravotně postižené, půjčovna kompenzačních pomůcek,
bezbariérová PC učebna, odborná konzultace bezbariérového bydlení.

K. J. K. Bohemia o. s., sdružení pro život.
Pomoc osamělým seniorům při řešení nečekaných krizových životních situací. Odborné
služby z oblasti zdravotní, sociální a duchovenské péče. Poradenské služby. Dovoz obědů,
zajištění a doprava nákupů, osobní vztah s klientem, předčitatelské a komunikační služby,
donášku a zapůjčení literatury, knih, e-knih, MP3, kurz práce s počítačem a internetem,
trénování paměti.

2.3.4 Kultura
Celkově lze konstatovat, že základní služby společenského i komerčního charakteru
jsou zabezpečovány na úrovni odpovídající současné hladině potřeb jejich uživatelů a
reálných možností provozovatelů.
Kulturní a společenský život zájmového území je značně poznamenán historickým
vývojem po 2. světové válce. Hromadný odsun německého obyvatelstva, izolace
blízkého hraničního pásma a celkové poválečné politické klima přineslo postupný
zánik zdejších zvyklostí a tradic. Po změnách v roce 1990 je patrný vznik různých
forem občanských sdružení a spolků na území ČR, které se snaží o obnovení
kulturního a společenského života. Tyto organizace a spolky se nejen podílí na
záchraně zdejších kulturních hodnot, ale vytváří i aktivity nové. Společenský život
obyvatel je také ovlivněn ročním obdobím či historickou událostí.
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Spolky působící v obci Tlumačov:
SDH Tlumačov (www.sdhtlumacov.cz)- Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
TJ Start Tlumačov (www.starttlumacov-fotbal.wz.cz) - Fotbalový oddíl
Jestřáb (www.myslivci-tlumacov.cz/) - Myslivecké sdružení
UCHO, z. s. (www.uchozs.cz/) - "Univerzální chodská organizace" podporující
volnočasové aktivity dětí, dospělích a seniorů.
Rybáři - Spolek ochrany Mísova
BT Fošna Tlumačov - Badmintonový tým Tlumačov

Ochotnické divadlo v obci Tlumačov
Každoročně se v obci hrálo divadelní představení, pravděpodobně již před rokem
1920. V roce 1957 je zakládán pod hlavičkou osvětové besedy ochotnický divadelní
soubor. Celkový počet členů činil v té době patnáct z řad mládeže. Tento soubor
pracuje až do roku 1979. Další soubor vzniká po deset i letech, začátkem roku 1989. Je
opět zakládán pod hlavičkou osvětové besedy a nese na počest již zemřelého ochotní a
název Divadelní soubor Matěje Dufka.
Kulturní zařízení:
Kulturní dům Tlumačov.- postaven 1950, 1972 přistaveno pohostinství a přísálí, v roce
2010 modernizace sálu, kapacita je 250 míst
V roce 2000 vybudoval SDH přírodní amfiteátr nazvaný AMFI Tlumačov.
Sbor dobrovolných hasičů v Tlumačově je možno považovat za největšího
organizátora kulturních akcí v obci a jejím okolí – a to pro všechny věkové skupiny.
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Zásadní rozšíření možností nabídek v oblasti volnočasových aktivit a zábavy, ovšem
mimo naše řešené území, přinesli také výstavby v těsném sousedství - zimního
stadionu a renovace bazénu v Domažlicích a také nedalekého Centra vodní zábavy ve
Kdyni.
Plavecký bazén Domažlice:
6 plaveckých drah a malý bazén - dětské brouzdaliště. Dále je v areálu bazénu k dispozici
sauna, posilovna, solárium a masáže.

Centrum vodní zábavy Kdyně:
hlavní bazén s plochou 425 m2, který je rozdělen na 25metrový plavecký se třemi drahami a
oddělenou částí, kde jsou vodní atrakce s následným počtem míst:
•
•
•
•
•
•
•

Šíjový masážní chrlič – 1 místo
Bodové vodní masážní trysky – 6 míst
Vodní houpačka – 6 míst
Vzduchový dnový výron pro celotělovou masáž – 6 míst
Perličková masážní lavice – 10 míst
Perličkové masážní lůžko rovné – 6 míst
Perličkové masážní lůžko kruhové – 5 míst

Dominantou bazénové části je 60. metrový tobogan se silným průtokem vody řízený
semaforem.

Značným problémem je vybavenost malých a nejmenších sídel. Pro další období by
měl být připravován program pro výstavbu polyfunkčních, kulturních, zábavných a
tělovýchovných středisek, zaměřený alespoň v dostupnosti na tyto lokality.
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2.4 Dopravní a technická infrastruktura
2.4.1 Doprava
Tlumačov leží na jihozápadním okraji ČR. Svou polohou je v blízkosti důležitých
dopravních uzlů železničních a automobilových tras se Spolkovou republikou
Německo. K významným silničním spojnicím mezinárodního významu patří silnice I.
třídy č. 26 Plzeň – Horšovský Týn – Folmava - Furth im Wald a dále silnice č. 22
Domažlice – Kdyně – Klatovy - Strakonice.
Silniční síť
Obec rovněž díky výhodné poloze cca 5 km od Domažlic má zajištěnou velice dobrou
dosažitelnost. Silnice číslo 1903 prochází přímo obcí Tlumačov a je základní
komunikací spojující obec s okresním městem Domažlice ve směru jih – sever. V obci
je dopravní obslužnost zajištěna místními komunikacemi. Další silniční sítě nejsou
tímto územím vedeny. Silnice 1902 vede na Filipovu horu.

Zdroj: Web portál ŘSD
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Technický stav
silnic a místních komunikací je však neuspokojivý - plně odpovídá nedostatku
finančních prostředků na jejich údržbu a obnovu. V současnosti jsou na nich
prováděny pouze nejnutnější opravy. Samostatnou kapitolu tvoří místní komunikace v
zastavěných částech sídel, jež po vícenásobných výkopových pracích při pokládání či
rekonstrukci inženýrských sítí prováděných v různých časových etapách a za použití
různorodého materiálu v mnoha lokalitách svých stavem zcela neodpovídají
technickým parametrům a bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k tomu, že
výhledově bude docházet k výstavbě zařízení technické infrastruktury, patří
rekonstrukce místních komunikací a chodníků stále mezi prioritní akce.
Autobusová doprava
Převažujícím druhem veřejné hromadné dopravy osob je autobusová doprava, kterou
v řešeném území zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a. s. autobusovými linkami:
- č. 400220 / Domažlice - Pasečnice - Pelechy
- č. 400050 / Domažlice - Tlumačov – Filipova hora - Všeruby.
- č. 400230 / Domažlice - Tlumačov - Mrákov - Domažlice.
- č. 400300 / Mrákov, Mlýneček - Mrákov, Štítovky - Domažlice – Kdyně
- č. 400360 / Domažlice - Tlumačov - Mrákov - Kdyně – Klatovy
Podobně jako v celé ČR došlo v minulosti k výraznému omezení počtu linek i jejich
frekvence. U většiny sídel tak bylo zachováno pouze základní autobusové spojení většina spojů soustředěna do ranních a odpoledních hodin a slouží pro dopravu lidí do
zaměstnání a škol a zpět. O sobotách a nedělích je provoz omezen.
Železniční doprava
Některé autobusové spoje na území obce mají přímou návaznost na spoje železniční,
neboť v blízkém sousedství řešeného území se nachází dvě významné železniční
spojnice Plzeň – Domažlice pokračující do SRN a Domažlice – Janovice n/Úhlavou.
Trať č. 180 Plzeň – Domažlice sloužila v minulých letech převážně pro nákladní
železniční dopravu, v dnešní době je využívána i pro osobní dopravu pro mezinárodní
rychlík (Praha – Plzeň – Regensburg – München). Trať tvoří jednu z větví tzv. 3.
železničního koridoru vedeného z Polska přes Ostravu, Prahu a Plzeň s rozvětvením na
Cheb – Nürnberg a Českou Kubici – München.
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Cyklistická doprava
Obec Tlumačov a okolí má příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu.
Jednou z možností jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých
pořizovacích nákladů je rozvoj cykloturistiky. Blízká oblast turistických a rekreačních
center spolu s CHKO Český les nabízí podobně jako Šumava velmi vhodné podmínky
pro rozvoj různých forem cyklistické dopravy v čistém a zachovalém přírodním
prostředí.
Pro rozvoj cykloturistiky lze využít velké množství původních cest. Využitelné jsou i
málo frekventované místní a účelové komunikace.

2.4.2 Technická infrastruktura
2.4.2.1 Vodní hospodářství
Veřejný vodovod obec nemá.
Zdrojem vody pro domy a objekty v obci jsou tak pouze domovní studny.
Hlavním důvodem pro jeho vybudování je velké množství dusičnanů v podzemních
vodách / studních - místy je obsah dusičnanů až 1.650 mg v 1 litru vody. V letním
období zaznamenávají některé části obce nedostatek vody ve studních.
Zásobování pitnou vodou se bude i nadále opírat o snahu získat finanční prostředky
na výstavbu vodovodu. Tento problém řeší i navrhovaný Územní plán – v podobě
doplnění vodovodních systémů.
.
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KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V současné době je v obci v provozu neúplná síť jednotné kanalizace, zaústěna do
melioračního kanálu ústícího do Tlumačovského potoka. Většina objektů je do této
kanalizační sítě napojena přes septiky, žumpy nebo novější domovní ČOV.
Výstavba a rozšíření veřejného vodovodu spolu s rekonstrukcí a výstavbou částí
kanalizačního řadu spolu s ČOV (mimo jiné také pro další postupný rozvoj sítě pro
obsluhu nových rozvojových ploch a prodloužení kanalizace k nově budovaným
rodinným domům) by v budoucnu měli opět představovat jednu z prioritních
investičních akcí obce.

2.4.2.2 Zásobování elektrickou energií
Pro zásobování elektřinou má rozhodující význam distribuční soustava 110 kV a. s.
Západočeská energetika se sídlem v Plzni. Tato soustava má transformační uzel v
Domažlicích (110/22 kV) – vývod Folmava (a záložní vývod Pocinovice). Tyto
vývody propojují Tlumačov a Filipovu Horu s energetickou sítí. Distribuční uzly
soustavy 110 kV jsou napájeny prostřednictvím nadřazené transformace (400)/220/110
kV v Přešticích.
Hlavní vedení přívodu elektřiny na řešené území je ze severní strany a pokračuje dále
do obce Spálenec, kde se dělí na větve: Folmava – Čerchov a Všeruby.
Pokud by se naplnil předpoklad, že ve struktuře energií pro výrobu tepla by elektřina
jako primární zdroj stagnovala (případně by dokonce její spotřeba mírně klesala), pak
by zřejmě nebyl ani vyvíjen tlak na rozšiřování zařízení na úrovni VVN. Největší
slabiny při rozvoji obecní elektrizace vykazují systémy nízkého napětí.

2.4.2.3 Zásobování plynem a teplem
Zásobování plynem na území okresu Domažlice, kam patří i řešené území, je
založen na dodávce z regionálních vysokotlakých plynovodů, které jsou majetkem
Západočeské plynárenské a.s. ZČP se sídlem v Plzni.
Obec Tlumačov je plynofikovaná. Avšak i přes tento fakt je stále část znečištění
ovzduší způsobena lokálními topeništi spalující tuhá paliva (dřevo, uhlí). Stav ovzduší
je v dané oblasti tak částečně negativně ovlivněn způsobem topení. Část Filipova hora
plynofikována není.
Plné využití plynofikací, v obecné rovině, delší čas ztěžuje vysoká cena plynu, který
tak v důsledku odrazuje konečné uživatele od používání tohoto typu paliv. V příštích
letech se nepočítá s plynofikacemi, pokud se nezmění cena plynu nebo nedojde ke
zvýšení nákladů na topení pevnými palivy.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
- v okolí nejsou žádné větší zdroje tepla, proto nejsou možné centralizované
dodávky tohoto druhu.

2.4.2.4 Využití alternativních zdrojů energie
Pro území příhraničí je typické, že všechny důležité energie je třeba dopravovat
prostřednictvím regionálních či nadregionálních systémů. Snadno dostupný a
významný potenciální zdroj energie v území tvoří zejména dřevní hmota (palivové
dříví, dřevní odpad z větví – štěpky, piliny, kůra), případně pěstované zemědělské
plodiny pro energetické účely (rychle rostoucí s velkou výhřevností), či rostlinné
zbytky z pěstování obilovin a řepky (sláma).
Využití větrné energie je možné v oblastech s celoročním průměrem rychlosti větru
vyšší než 4 m/s, tedy v územích nad 700 m n.m..

2.4.2.5 Spoje
Území pokrývá velmi kvalitní televizní a rádiový digitální signál z pozemních
vysílačů.
Pokrytí území mobilními telefony O2, T–Mobile a Vodafone je na dobré úrovni,
vzhledem k terénním podmínkám. Rozvíjí se pokrytí internetem za pomoci pevných
linek i bezdrátově přenášeným signálem.
Územím obce neprochází trasa žádného dálkového kabelu.

2.4.2.6 Odpadové hospodářství
Nejvýznamnějším skládkovacím zařízením okresu je skládka Lazce u Horšovského
Týna (provozovatel Lazce GIS s.r.o.). Skládka je využívána k ukládání odpadu z cca
70 obcí okresu Domažlice.
Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizováno fungujícím systémem
svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj.
vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr, sběr a svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. V obci se třídí
odpad a jsou zde kontejnery na sklo, plasty a na papír.
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Průmyslový odpad lze rozdělit na odpad:
- ze zemědělské činnosti
- z průmyslové činnosti
- ze živnostenské činnosti
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2.5 Ekonomika
2.5.1 Ekonomická základna a její vývoj
Struktura ekonomické základny řešeného území je podmíněna jednak charakterem
zdejší krajiny při převažujícím venkovském osídlení a jednak řadou složitých
historických událostí, jejichž následky byly rozdílné společensko - ekonomické trendy
v jednotlivých historických obdobích.
Po roce 1989 začalo v České republice docházet k významným ekonomickým a
sociálním změnám, které se projevují jak ve změně hospodářské struktury (přesun
ekonomicky aktivního obyvatelstva z priméru a sekundéru do terciéru), tak také v
rostoucí meziregionální diferenciaci hospodářské výkonnosti. Významnou dynamiku
změn v této souvislosti prodělal také okres Domažlice, kam spadá i řešené území. V
poválečném období periferní uzavřený průmyslově – zemědělský region se po otevření
hranic s Německem stal polohově exponovaným regionem, který je prostřednictvím
přeshraničních ekonomických a sociálních vztahů propojován s hospodářskou
strukturou Německa. Rozvojové šance proto nejsou závislé pouze na vnitřním
ekonomickém a sociálním potenciálu, ale také na příhraniční poloze, která přináší řadu
možností, které významně ovlivňují hospodářský vývoj.
Počet podnikatelských subjektů za obec Tlumačov
20

20

Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl

18

Stavebnictví

16

Peněžnictví a pojišťovnictví

14
12

11

Obchod, prodej, opravy mot.
Vozidel
Ostatní činnosti

11

10

9

Veřejná správa, obrana,
sociální pojištění
Školství a zdravotnictví

8
6
4
2

5

5
4
3
2

2

3

Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti
Ubytování, stravování a
pohostinství
Profesní, vědecké a technické
činnosti

0
dle převažující činnosti
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Tlumačov - počet podnikatelských subjektů podle právní
formy
0

10

53
2

9

1
2

Státní organizace

Obchodní společnosti

Živnostníci

Akciové společnosti

Svobodná povolání

Zemědělští podnikatelé

Ostatní právní formy

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Výkonnost ekonomiky je nejčastěji charakterizována pomocí hrubého domácího
produktu přepočteného na 1 obyvatele. Tento komplexní ukazatel se v ČR začal
sledovat pouze na krajské úrovni (propočty za okresy jsou zatíženy velkou chybou).
Pro porovnání hospodářské výkonnosti území je možné pouze za celý okres
Domažlice v rámci Plzeňského kraje a je proto použit ukazatel daně z příjmů
fyzických a právnických osob ze závislé činnosti přepočtený na 1 obyvatele.
Nepočítáme-li okres Plzeň-město, kde je koncentrována významná část
ekonomických aktivit celého Plzeňského kraje, můžeme konstatovat, že okres
Domažlice patří vedle okresů Tachov, Plzeň – sever a Plzeň – jih k okresům
Plzeňského kraje s nejnižší daňovou výtěžností a tedy relativně nízkou výkonností
ekonomiky. Jednou z příčin této relativně nízké daňové výnosnosti je hospodářská
struktura tohoto regionu.
Rozvojové šance, které nejsou dosud plně využívány, leží v oblasti služeb v
cestovního ruchu.
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2.5.2 Trh práce
Charakteristickým rysem územní struktury (ostatně typické pro celé západní
pohraničí ČR) je velmi nerovnoměrné rozmístění pracovních příležitostí mezi města a
venkovské obce ve vztahu k rozmístění práceschopného obyvatelstva. Zde se
projevuje zejména vyšší koncentrace ekonomických aktivit ve větších sídlech.
K dalšímu hodnocení je opět citelný nedostatek údajů za malé obce, takže je nutné i
zde vycházet z výsledků a dat za celý okres Domažlice a brát v úvahu i předpokládaný
vývoj.
Trh práce můžeme charakterizovat jako vývoj vztahů mezi poptávkou po pracovních
místech a nabídkou pracovních míst. Tento trh se v okrese Domažlice dlouhodobě
vyznačuje obecnou nerovnováhou, danou převahou disponibilních pracovních sil nad
počtem pracovních příležitostí. Před rokem 1989 (v době plné zaměstnanosti
obyvatelstva) byla tato nerovnováha řešena vyjížďkou za prací mimo okres nebo
migrací. V současném období se nerovnováha na trhu práce projevuje zvyšující
nezaměstnaností.
Vývoj nezaměstnanosti v 90. letech můžeme rozdělit na dvě období. V letech 1990 –
1996 se nezaměstnanost pohybovala kolem 1 – 2%. Počínaje rokem 1997 dochází k
jejímu růstu, na konci 90. let se pohybovala v rozmezí 5 - 6 %. Tento stav trval až do
přelomu let 2008 – 2009, kdy došlo ke globální ekonomické krizi, díky které míra
nezaměstnanosti prudce stoupla z 6 % na 10% (v průměru za celý okres).
„Vybrané údaje za Českou republiku - Trh práce v roce 2009“
„V roce 2009 došlo k poklesu souhrnné výkonnosti české ekonomiky. To mělo
negativní vliv na úroveň celkové zaměstnanosti, naopak počet nezaměstnaných se
meziročně výrazně zvýšil.
Průměrný počet uchazečů o zaměstnání 465,6 tisíc byl o 141,0 tisíc vyšší než
v předchozím roce, naopak průměrný počet volných pracovních míst 48,6 tisíc byl
meziročně nižší o 93,2 tisíc. Průměrný podíl uchazečů o zaměstnání pobírajících
podporu v nezaměstnanosti se meziročně zvýšil z 33,7 % na 40,4 %, při nárůstu
jejich absolutního počtu ze 109,4 tisíc na 188,1 tisíc.
V souladu s vývojem celkového počtu uchazečů o zaměstnání se vyvíjel
i počet dosažitelných uchazečů. Jejich průměrný měsíční počet vzrostl z 304,3 tisíc
v roce 2008 na 453,1 tisíc. Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl
z 93,8 % v roce 2008 na 97,3 % celkového počtu uchazečů o zaměstnání.
Naopak počet volných pracovních míst byl výrazně nižší než v roce 2008 –
průměrný počet nahlášených míst se snížil z 141,8 tisíc na 48,6 tisíc. Nízký počet
volných pracovních míst a nárůst uchazečů o zaměstnání měl vliv na vývoj ukazatele
počtu uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo, který se zvýšil z průměrné
hodnoty 2,3 v roce 2008 na 9,6 v roce 2009.
Situace na trhu práce se v průběhu roku 2009 postupně zhoršovala. Během
roku byl každý měsíc zaznamenán meziroční nárůst nově hlášených uchazečů.
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Maximální hodnota nově hlášených byla v lednu 87,9 tisíc a v září 80,8 tisíc
uchazečů. Celkově se v roce 2009 nově přihlásilo na ÚP celkem 824,0 tisíc osob,
což je o 245,7 tisíc více než v roce 2008. Počet osob, které odešly z evidence ÚP
v roce 2009, vzrostl o 56,2 tisíc a činil 637,1 osob. Z nich se zaměstnalo 401,9 tisíc
osob, což je oproti roku 2008 více o 40,7 tisíc.
Na celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání se značnou měrou
podíleli lidé starší 50 let, jejichž zastoupení v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání
se meziročně snížilo (k 31. 12. 2009 – 26,8 %), naopak podíl mladých do 25 let mírně
vzrostl (k 31. 12. 2009 – 18,1 %).
Trvalým problémem zůstává umisťování uchazečů s nižším vzděláním. Podíl
uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním k 31. 12. 2009 meziročně poklesl
a činil 26,7 % z celkového počtu uchazečů, naopak podíl vyučených ke stejnému
datu vzrostl na 41,7 %.
Počet dlouhodobě nezaměstnaných osob (nezaměstnaných déle jak
12 měsíců) vzrostl ze 101,5 tisíc na konci roku 2008 na 123,9 tisíc k 31. 12. 2009.
Poklesl však jejich podíl na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných, a to
z 28,8 % na 23,0 %.
Průměrná měsíční podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 309 Kč v roce
2008 na 5 851 Kč v roce 2009, v prosinci 2008 dosáhla 5 468 Kč, v prosinci 2009
vzrostla na 5 745 Kč.
Počet hlášených volných pracovních míst meziročně i meziměsíčně během
roku 2009 stále klesal. V prosinci 2008 bylo k dispozici 91,2 tisíc míst, v prosinci
2009 pouze 30,9 tisíc. Průměrná roční hodnota činila 48,6 tisíc, což bylo o 93,2 tisíc
volných pracovních míst méně než minulý rok.“

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí / 2011

2.5.2.1 Nabídka pracovních sil a volných pracovních míst
Níže uvedené informace poskytuje Úřad práce v Domažlicích, pod který spadá území
Tlumačova, jsou opět v převážné většině souhrnem údajů za celý okres.
Největší podíl mezi zájemci o práci na Domažlicku tvoří lidé s vyučením a dále se
základním vzděláním. Nepatrný vzestup podílu uchazečů se středoškolským
vzděláním (jak s maturitou tak bez ní) je do značné míry ovlivněn velmi nízkou
poptávkou zaměstnavatelů v době hospodářské recese.
Významným ukazatelem hodnocení disponibilních pracovních sil je také věková
struktura uchazečů o práci a délka jejich vedení v evidenci. Jedná se o klíčový pohled
na problematiku nezaměstnanosti, neboť dlouhodobá nezaměstnanost výrazně
determinuje možnosti snížení míry nezaměstnanosti jako celku (s rostoucí délkou
vedení v evidenci rostou problémy s uplatněním nezaměstnaných na trhu práce).
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K dalším problémům na straně nabídky pracovních sil (disponibilních pracovních
sil), které brání jejich uplatnění na pracovním trhu patří:
a) rostoucí diferenciace mezi kvalifikační strukturou absolventů středních škol a
kvalifikační poptávkou na trhu práce. K hlavním příčinám této situace patří
nevhodná nabídka vzdělání s dominantní převahou ekonomických a
humanitních oborů a dále pak absence zaměstnavatelů při formování přípravy
mládeže na povolání a nízký stupeň odpovědnosti rodičů.
b) zdravotní stav uchazečů o zaměstnání, tj. změněná pracovní schopnost či jiné
zdravotní omezení, což výrazně snižuje šance uplatnit se na trhu práce.
c) nízká úroveň dopravní obslužnosti, která se negativně projevuje zvláště u firem
s nabídkou míst ve vícesměnných provozech
Ze všech ekonomických subjektů v obci tvoří největší část podnikající fyzické osoby.
Mezi další významné subjekty patří obchodní a zemědělské společnosti.
Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a podle věku a pohlaví v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
z toho podle postavení v zaměstnání
Pohlaví, věk

Zaměstnaní celkem

osoby
Zaměstnaní
pracující
členové
pomáhající
celkem
zaměstnanci zaměstnavatelé
na
produkčních
rodinní
vlastní
družstev
příslušníci
účet
191

161

4

20

-

1

v tom podle věkových skupin:
15 - 24

6

5

-

1

-

-

25 - 34

46

36

-

6

-

1

35 - 44

57

48

2

6

-

-

45 - 54

54

50

1

3

-

-

55 - 59

20

14

1

4

-

-

60 - 64

6

6

-

-

-

-

65 a více

2

2

-

-

-

-

nezjištěno

-

-

-

-

-

-

15 - 24

4

3

-

1

-

-

25 - 34

17

13

-

1

-

1

35 - 44

22

20

-

2

-

-

45 - 54

29

28

-

1

-

-

55 - 59

7

7

-

-

-

-

60 - 64

1

1

-

-

-

-

65 a více

1

1

-

-

-

-

nezjištěno

-

-

-

-

-

-

z celku ženy podle věkových
skupin:
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Analýza nabídky pracovní síly
v okrese Domažlice
Profese podle CZ-ISCO
kód
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
3x
41
42
43
44
4x
51
52

text
Celkem
Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé
společností
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních,
administrativních a podpůrných činností
Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií,
vzdělávání a v příbuzných oborech
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb,
obchodu a ostatní řídící pracovníci
Specialisté v oblasti vědy a techniky
Specialisté v oblasti zdravotnictví
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných
oblastech
Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v
příbuzných oborech
Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
Zadáno na méně míst
Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro
zadávání dat a zpracování textů
Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných
oborech
Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice
Ostatní úředníci
Zadáno na méně míst
Pracovníci v oblasti osobních služeb
Pracovníci v oblasti prodeje
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Nabídka pracovní
síly
(uchazeči o
zaměstnání)
abs.
rel.
2 697
1

0,04 %

3

0,11 %

10

0,37 %

3

0,11 %

10
2
23
7
3

0,37 %
0,07 %
0,85 %
0,26 %
0,11 %

14

0,52 %

46
15
69

1,71 %
0,56 %
2,56 %

19

0,70 %

3
2

0,11 %
0,07 %

188

6,97 %

13

0,48 %

50
7
19
169
164

1,85 %
0,26 %
0,70 %
6,27 %
6,08 %
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Nabídka pracovní
síly
Profese podle CZ-ISCO
(uchazeči o
zaměstnání)
kód
text
abs.
rel.
Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v
53
26 0,96 %
příbuzných oblastech
54
Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
65 2,41 %
5x
Zadáno na méně míst
6 0,22 %
61
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství
25 0,93 %
62
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti
10 0,37 %
6x
Zadáno na méně míst
6 0,22 %
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě
190 7,04 %
71
elektrikářů)
Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných
72
124 4,60 %
oborech
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a
73
9 0,33 %
polygrafie
74
Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky
15 0,56 %
Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných
75
94 3,49 %
oborech
7x
Zadáno na méně míst
1 0,04 %
81
Obsluha stacionárních strojů a zařízení
18 0,67 %
82
Montážní dělníci výrobků a zařízení
154 5,71 %
83
Řidiči a obsluha pojízdných zařízení
119 4,41 %
8x
Zadáno na méně míst
4 0,15 %
91
Uklízeči a pomocníci
147 5,45 %
92
Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
13 0,48 %
Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby,
93
604 22,40 %
dopravy a v příbuzných oborech
94
Pomocní pracovníci při přípravě jídla
3 0,11 %
96
Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
42 1,56 %
9x
Zadáno na méně míst
48 1,78 %
xx
Nezařazení
134 4,97 %
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí / 2014

K nejčastěji nabízeným volným pracovním místům patří následující profese / místa:
• Obsluha strojů a zařízení, montéři
• Pracovníci ve službách a prodeji
• Pracovníci ve službách a prodeji
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Míra nezaměstnanosti v okrese Domažlice se dlouhodobě pohybuje kolem 6,4 %., je
tedy pod celorepublikovým průměrem.

Aktuální nezaměstnanost v obci je nižší než průměr v ČR.
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Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
Ekonomická aktivita

Obyvatelstvo celkem
abs.

v tom

%

muži

ženy

Obyvatelstvo celkem

420

100,0

212

208

Ekonomicky aktivní

203

48,3

117

86

zaměstnaní

191

45,5

110

81

zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
v tom
v tom

186

44,3

109

77

pracující studenti a učni

-

-

-

-

pracující důchodci

2

0,5

1

1

ženy na mateřské dovolené

3

0,7

-

3

12

2,9

7

5

4

1,0

1

3

nezaměstnaní
v tom

hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní

8

1,9

6

2

207

49,3

92

115

99

23,6

41

58

8

1,9

-

8

osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby

39

9,3

18

21

žáci, studenti, učni

61

14,5

33

28

10

2,4

3

7

Ekonomicky neaktivní
nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
v tom

Nezjištěno

© Český statistický úřad /2014

Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího
ukončeného vzdělání v obci:
Období: 26.3.2011
Území: Obec Tlumačov
Odvětví ekonomické činnosti, nejvyšší ukončené vzdělání
Zaměstnaní celkem

Zaměstnaní celkem
abs.

%

191

v tom
muži ženy

100,0 110

81

z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství

26

13,6

21

5

průmysl

53

27,7

33

20

stavebnictví

15

7,9

15

-

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

12

6,3

6

6

doprava a skladování

12

6,3

9

3

ubytování, stravování a pohostinství

7

3,7

2

5

informační a komunikační činnosti

2

1,0

1

1
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peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče

5

2,6

2

3

5

2,6

3

2

11

5,8

5

6

8

4,2

-

8

6

3,1

1

5

21

11,0

9

12

5

2,6

2

3

109

57,1

70

39

53

27,7

27

26

nástavbové studium

7

3,7

3

4

vyšší odborné vzdělání

-

-

-

-

17

8,9

8

9

nezjištěno
z celku podle nejvyššího ukončeného vzdělání:
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)

vysokoškolské

© Český statistický úřad /2014

2.5.3 Průmysl
Průmyslová výroba řadí příhraniční oblasti, především podél bývalé západní zóny, v
rámci ČR k nejméně rozvinutým a tato charakteristika bude do určité míry platit i
nadále. Hospodářské zaměření je předurčováno přírodním rázem krajiny a historií.
Charakter zachovalé a chráněné přírodní oblasti neumožňuje rozvoj těžkého průmyslu.
V poválečném období periferní uzavřený průmyslově – zemědělský region se po
otevření hranic s Německem stal polohově exponovaným regionem, který je
prostřednictvím přeshraničních ekonomických a sociálních vztahů propojován s
hospodářskou strukturou Německa. Rozvojové šance proto nejsou závislé pouze na
vnitřním ekonomickém a sociálním potenciálu, ale také na příhraniční poloze, která
přináší řadu možností, které významně ovlivňují hospodářský vývoj.
Počáteční útlum způsobený restrukturalizací hospodářství opadl a naopak v některých
lokalitách a obcích je od druhé poloviny devadesátých let patrný narůstající počet
nových firem a podniků, využívajících zejména nově nabytých konjukturálních faktorů
geografické polohy v blízkosti ekonomicky silného Bavorska.
Ekonomicky nejvýznamnější pro celou oblast je orientace na služby a obchod.
Pozitivním trendem posledních let je také i vznik podniků v kategorii malých a
středních. Tento příznivý rozvoj je ovlivněn především výhodnou polohou vůči
Německu.
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Firmy a podniky na území Tlumačova a jejich částí (v evidenci FÚ Domažlice):
HUML & HAVEL AUTOLAKOVNA
Tlumačov 122
344 01 Domažlice 1
Výpis Provozovny zapsané v živnostenském rejstříku na dané adrese
IČO

Název

Provozovna

73470490

Marcela Dolejší

344 01, Tlumačov 93

29096871

Petr Šámal s.r.o.

Filipova Hora 17, 344 01, Tlumačov

00031968

Západočeské konzumní družstvo Sušice

344 01, Tlumačov 13

V obci Tlumačov má sídlo 11 firem
Vznik

Název

19.07.2014

Rentgen Domažlice s.r.o.

Filipova Hora 11, 344 01 Tlumačov

08.06.2012

UCHO, z.s.

Tlumačov 35, 344 01 Tlumačov

17.10.2007

Chirurgie s.r.o.

Tlumačov - Filipova Hora 11, PSČ 344 01

01.01.2003

Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice, příspěvková ...

Tlumačov 107, 344 01 Tlumačov

08.12.1995

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov

344 01 Tlumačov

15.01.1993

Tělovýchovná jednota Start Tlumačov

Tlumačov, 344 01 Tlumačov

14.01.1993

Honební společenstvo Tlumačov

Tlumačov 7, 344 01 Tlumačov

12.11.1992

MS Daněk-Filipova Hora

Filipova Hora, 344 01 Tlumačov

23.07.1992

MS Jestřáb Tlumačov

Tlumačov 91, 344 01 Tlumačov

20.05.1991

KMP, spol. s r.o. v likvidaci

Tlumačov - Filipova Hora 8, PSČ 344 01

01.07.1973

Obec Tlumačov

Tlumačov 107, 344 01 Tlumačov

obec Tlumačov
Kód regionu
Části obce
Firmy v obci
Živnosti v obci
Osoby v obci

554341
2 části
13 firem
62 živnosti
16 osob z OR
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Počty ekononomicky aktivních obyvatel Tlumačova dle odvětví

60

Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl celkem

53

Stavebnictví

50

Obchod, opravy mot. Vozidel
Doprava a skladování

40

Veřejná správa, obrana, soc.
zabezpečení
Peněžnictví a pojišťovnictví

30
26

Ubytování, stravování a
pohostinství

21
20

Činnosti v oblasti nemovitostí,
profesní, vědecké a technické,
administrativní a podpůrné
Vzdělávání

15
12 12

Informační a komunikační
činnosti

11

10

8

7
5

6

5
2

Zdravotní a sociální péče
Nezjištěno

0

Zdroj: © Český statistický úřad, 2014

2.5.4 Zemědělství
Po roce 1989 se podstatně změnil hospodářský charakter obce, který byl do roku
1989 ryze zemědělský. Hospodářské zaměření je předurčováno přírodním rázem
krajiny a historií. Charakter zdejší oblasti neumožňuje rozvoj těžkého průmyslu
I když došlo v minulých letech vlivem probíhajících změn k výraznému útlumu
zemědělství, převažuje stále v určitých částech řešeného území zemědělská
prvovýroba. Tento stav je dán především dřívější výraznou zemědělskou specializací,
jenž přetrval částečně i do současnosti.
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Největší firmou v oblasti zemědělství působící také na území Tlumačova ( nachází se
zde farma ) je:

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
Sídlo je obci Mrákov, vzdáleném necelých 6 km od okresního města Domažlice a 1 km
od Tlumačova. Podnik se zaměřuje na zemědělskou a přidruženou výrobu. V současné
době podnik hospodaří na 2 470 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 960 ha luk.
V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování řepky, pšenice a ječmene ozimého,
ječmene jarního, máku a kukuřice.
Značná část produkce slouží jako krmivová základna pro relativně rozsáhlý chov
skotu. Zaměření - hlavně na výrobu mléka, které produkují 2 stáda holštýnského skotu.
Chov - cca 900 dojných krav, k tomu odpovídající počet telat, jalovic a hovězího žíru.
Zemědělské obchodní družstvo Mrákov vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne
15. května 1975 na základě rozhodnutí slučovací schůze konané dne 13.12. 1974 a po
schválení radou ONV Domažlice dne 4.4. 1975 – usnesení č.111 došlo ke sloučení JZD
Stráž, JZD Tlumačov a JZD Mrákov v jeden ekonomický celek s právní formou
družstvo.
VKK Starý Klíčov – na farmě je ustájeno 700 krav červeného holštýnského plemene
s užitkovostí 8 500 litrů
Tlumačov – na farmě je ustájeno 230 černých holštýnských krav, s užitkovostí 8 800
litrů.
Stráž – farma zaměřená na odchov mladého dobytka od savých telat po vysokobřezí
jalovice a zástav býků. V novém teletníku je cca 160 savých telat a 140 telat na
rostlinné výživě.
Nevolice – na farmě je celkem 450 býků ve výkrmu.
Štítovky – 270 ks jalovic, částečně na pastevním odchovu.
Doplňujícími činnostmi je kovovýroba, výroba pilinových ekobriket, prodej pohonných
hmot, mazadel, olejů, opravy strojů, nákladních automobilů, tesařské práce, nákladní
doprava, stavební činnost, ubytování a stravování.
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V otázce dotací je třeba říci, že po vstupu do EU se výše dotací rapidně zvedly. Je více
možností získat podpory nejen na samotnou údržbu krajiny jako celospolečenskou
objednávku, ale také investice do výroby jak rostlinné, tak živočišné. Na druhé straně
se stále zvyšují náklady do výroby, ceny nových strojů, náhradních dílů, lidské práce,
nafty, výše nájmů, ceny osiv, sadby, plemenného materiálu, krmných směsí a
speciálních přípravků, zooveterinární péče (s koncentrací zvířat se zvyšuje i podíl
veterinárních zákroků).
Přírodní podmínky pro zemědělství
Sledované katastrální území leží ve středně zvlněném až mírně svažitém terénu.
Klimaticky z hlediska zemědělství se území nachází v mírně teplém a mírně vlhkém
regionu. Průměrná roční teplota je 7°C - 8°C, průměrný roční úhrn srážek je 550 – 700
mm. Suma teplot nad 10°C je 2200°C - 2500°C. Pravděpodobnost suchých
vegetačních období je 15 – 30 %, vláhová jistota je 4 – 10 %. Průměrná délka
vegetační doby je 182 dnů.
Krajina, ve které se obec nachází, dává předpoklady pro zemědělské využití. .

Orná půda
se využívá hlavně k pěstování pícnin a obilnin, trvalé travní porosty slouží k produkci
píce pro mastný skot i skot chovaný na maso.

Lesní pozemky - obec vlastní 19.996 ha (výměr lesních porostů)
tvoří podstatnou část nezemědělské půdy obce a jsou velkým přírodním bohatstvím
oblasti. Z velké části se jedná o smrkové monokultury, struktura lesů se však
v poslední době pomalu mění, na vytěžených a nově vysazovaných plochách se
objevují i jiné stromy, například buky, které původně do této oblasti patřily. Ze zákona
patří povinnost vysazovat meliorační a zpevňující dřeviny jako je dub, buk, olše či
jedle.
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Tlumačov - druhy pozemků v ha
Zastavěné plochy
10
Vodní plocha
4

Ostatní plochy
43

Lesní půda
543
Zemědělská půda
588

Trvalé travní
porosty
182

Ovocné sady
1
Zahrady
13
Orná půda
393

Zdroj: © Český statistický úřad, 2014

2.5.4.1 Územní předpoklady pro rozvoj
Ekonomický rozvoj lze zabezpečit především vytvořením nových ploch pro
podnikání i bydlení, a dále realizací účelných projektů. Informace o projektech
vycházejí z šetření ohledně možností disponibilních fondů a využití v realizaci
projektů.
Největším rizikem u některých těchto projektů jsou vedle nedostatečného zasíťování
infrastrukturou především nedostatek finančních prostředků pro jejich realizaci.
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2.6 Cestovní ruch
2.6.1 Infrastruktura cestovního ruchu
Pro obec Tlumačov je z turistického hlediska zásadní bezprostřední blízkost města
Domažlic - centrum Chodska – co by nejvýznamnějšího střediska cestovního ruchu se
zachovalým a opraveným historickým jádrem.
Největšími hodnotami pro turistický ruch jsou:
- čisté životní prostředí
- krásná příroda
- lidové chodské tradice
Cestovní ruch patří mezi perspektivní ekonomické obory. Obec proto klade velký
důraz na jeho rozvoj a postupné zlepšování.
Z geografického hlediska je také velmi výhodná blízkost Českého lesa z jedné
strany, tak Kdyňské pahorkatiny ze strany druhé. Tyto podmínky umožňují rozvoj pro
turistiku (nejlepší podmínky zde má především pěší a naučná turistika a cykloturistika,
popř. zimní turistika, postupně přichází také rozvoj hipoturistiky).
Celý region je turisticky zajímavý a disponuje atraktivním potenciálem pro rozvoj
některých forem cestovního ruchu. Oblast je také bohatá na historii a folklór, kde se
udržují tradice a je položená při česko-bavorském příhraničí.

Hlavní zajimavosti:
Objektem v zájmu památkové péče je kaple v severozápadním cípu návsi. Jedná se
šestibokou stavbu a jehlancovou střechou a oplechovanou zvoničkou. Je typickým
příkladem vesnické kaple z počátku 19. století. Na hrázi rybníka, taktéž v centru obce,
stojí pomník padlým vojínům ve světové válce v letech 1914 – 1918.
Smírčí kříž
Kámen ve tvaru kříže stával kdysi při cestě ke Strážskému lesíku a byl prý postaven
v místech, kde si jistý ženich Heřman ´srazil hlavičku´ cestou ke své nevěstě. Kříž ale
ze svého původního místa v 80. letech zmizel.
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Tlumačovského kříže si všimli památkáři a po kratších jednáních schválilo
Ministerstvo kultury jeho památkovou ochranu.
Dále zde najdeme severním směrem na vsí na Kubíčkově skále nově vybudované
posezení s vyhlídkovou plošinou, umožňující pohled nejen na Tlumačov, ale také do
daleké krajiny v Čechách a v Bavorsku. Turistické posezení s výhledem se nachází též
na Filipově hoře.
Ve vzdálenosti necelého jednoho kilometru východním směrem od obce se nachází
zrenovovaný Podveský mlýn, který je rovněž spojen se zdejší historií.
Filipova Hora
Osada, hlavně její okolní lesy, jsou vyhledávaným houbařským rájem. Vsí vede
červená turistická cesta, ze které je krásný výhled do širokého údolí na zalesněné
kopce Kdyňské vrchoviny a Šumavy.
Cyklotrasa č. 2014 Domažlice - Všeruby - Domažlice
Obtížnost:střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice místní a účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch
Hhodné pro MTB a trekingové bicykly
Cykloturistické mapy:
KČT 1:100 000 č. 16 Šumava,Prachaticko, č. 15 Šumava, Klatovsko
Shocart 1:60 000 č. 158 Pošumaví-Prachaticko, č. 134 Český les, Domažlicko
PRŮBĚH CYKLOTRASY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.00 km Domažlice,
9.00 km Nová Pasečnice,
13.50 km Česká Kubice,
17.50 km Mechoviště,
20.50 km Ovčí vrch (CZ/D),
24.50 km Furth im Wald (D),
37.50 km Všeruby (CZ/D),
42.50 km Brůdek,
45.00 km Prapořiště,
49.00 km Kout na Šumavě,
52.50 km Klíčov,
58.00 km Domažlice,
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Památky v Domažlicích:
Chodský hrad
Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s městem českým
králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský
purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se zachovala pouze štíhlá válcová věž. Po
velkém požáru v srpnu 1592 zůstal hrad zpustošený a v troskách. Barokní přestavba v letech
1726-27 a úprava roku 1830 daly hradu dnešní podobu.

Domažlická věž
Kostel Narození Panny Marie s nejznámější dominantou města, štíhlou válcovou věží, která
je od svislé osy vychýlena o celých 60 cm. Z jejího ochozu, který se nachází 56 m nad
náměstím, si mohou návštěvníci prohlédnout Domažlice i jeho okolí včetně pohraničních
pásem Českého lesa a Šumavy.

V okolí:
Zřícenina hradu Rýzmberk
Gotická zřícenina, expozice: areál hradní zříceniny, vyhlídková věž, přírodní divadlo

Zřícenina hradu Netřeb
Přírodní rezervace se vzácnými rostlinami, hrad vznikl v 15. století, nedaleko hradu
Rýzmberka

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Dominantou města Horšovský Týn je Státní hrad a zámek Horšovský Týn, který právem patří
k nejvýznamnějším památkám západních Čech. Dnešní zámecký areál v Horšovském Týně
náleží k historicky nejzajímavějším památkovým objektům u nás. Pro své mimořádné hodnoty
byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Památky v Horšovském Týně:
•
•
•
•
•
•

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Apolináře
Kapucínský klášter
Historické náměstí s měšťanskými domy
Naučná stezka „Sedmihoří“
Cyklotrasa „Přátelství“ - Horšovský Týn / Švarcava / Nabburg (SRN)

Klenčí pod Čerchovem:
•
•
•
•
•

pamětní síň Jindřicha Šimona Baara
výroba chodské keramiky
Výhledy - pomník J. Š. Baara
Přírodní zajímavosti: CHKO Český Les s mnoha lokalitami a horou Čerchov (1042
m.n.m.), na vrcholu s rozhlednou
Zámek: Trhanov
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Zimní sezóna:
•
•
•
•

•
•
•
•

Lyžařský vlek: Capartice (malý a velký vlek na Sádku, strojově upravovaná sjezdovka
v délce 550 m)
Běžecké tratě: Lyžařská oblast Čerchov - Gibacht (trasy značeny po 500 m
kilometrovníky)
Lyžařský vlek: Unterhütte u Waldmünchenu /SRN - (dvouvlek, sjezdovka v celkové
délce 1300 m, sáňkařská dráha, půjčovna sáněk a lyží)
Lyžařský vlek: Voithenberg /SRN - (4 sjezdovky v délkách 1200 m, 1500 m, 1000 m,
150 , sáňková dráha, půjčovna lyží, lyžařská škola)

CHKO Český Les s mnoha lokalitami a horou Čerchov (1042 m.n.m.), na
vrcholu s rozhlednou
Zámek: Trhanov
Rekreační středisko: Babylon s písečnou pláží, půjčovnou loděk, sportovním
vybavením apod.
Sauna, Fitcentrum, Sportovní hala: Česká Kubice

2.6.1.1 Ubytovací a stravovací zařízení
Stravování a ubytování
V obci se nachází jediná restaurace s názvem „U Matěje“, žádný hotel ani penzion.
Stravovací a ubytovací služby v jednom nabízí Podveský mlýn, ležící přibližně 1 km
od Tlumačova, směrem na Mrákov. Jeho historie sahá až do 18. století. Jak uvádí
„Zpráva o revizi vodních děl“ z roku 1950, tak se zde bohužel již mlýnské zařízení
nenacházelo a objekt tak ztratil po staletích provozu svůj původní účel, ke kterému
byl v minulosti vystavěn.
V roce 1998 se mlýna ujala rodina Dolejších, kteří objekt zrekonstruovali a od roku
2010 Podveský mlýn provozují jako stylovou restauraci a penzion s rozsáhlou
nabídkou služeb od rodin s dětmi až po velké svatby a firemní akce. Součástí objektu
zůstal i původní rybník, kde si nyní hosté mohou ulovit rybu a tu jim kuchař připraví
dle přání.
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2.6.1.2 Sportovní vybavenost
Obec Tlumačov nemá dostatečné zázemí pro řízený sport a rekreaci, proto je jedním
z rozhodujících záměrů obce tuto skutečnost napravit a jejich zlepšování je jednou
z priorit v rámci volnočasových aktivit, sportovnímu vyžití a zdravému životnímu
stylu občanů. Ke sportovnímu vyžití zatím slouží okolní příroda.
Relativně blízká a snadná dostupnost sídelního centra – okresního města Domažlice
dává možnost využít tohoto potenciálu k různým sportovním a rekreačním aktivitám.
Turistům i místním občanům slouží k těmto účelům například plavecký bazén
v Domažlicích, sportovní hala, různá hřiště, bowlingové herny, dráha pro motokáry
atd.
V posledních letech došlo v důsledku rostoucí popularity cykloturistiky jak v ČR, tak
v EU, k velkému rozvoji cyklotras a cyklostezek, které mají velký význam pro rozvoj
cestovního ruchu.
Obcí prochází:
Cyklotrasa č. 2014
Domažlice – Stráž – Tlumačov – Pelechy – Stará Huť – Domažlický průsmyk – Myší
vrch – Ovčí vrch – Hochstrasse – Furth im Wald – Daberg – Schachten – Neuign –
Všeruby přechod – Hájek – Všerubský průsmyk – Starec – Kout na Šumavě – Mrákov
– Smolov – Domažlice (kilometráž 56 km)
Obtížnost:střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice místní a účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch
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Zařízení pro využití volného času:
Kulturní dům a AMFI Tlumačov – kompenzuje společenské a komerční potřeby
místních obyvatel
Knihovna obce
Fotbalové hřiště – pro kolektivní hry s míčem
Koupaliště
Střelnice Mysliveckého sdružení Jestřáb Tlumačov
Do budoucna se uvažuje o vybudování víceúčelového hřiště a hřiště pro děti.
Svazy, kurzy, oddíly, zájmové kroužky:
SDH Tlumačov - Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
TJ Start Tlumačov - Fotbalový oddíl
Jestřáb - myslivecké sdružení
UCHO, z. s. - "Univerzální chodská organizace" podporující volnočasové aktivity
dětí, dospělích a seniorů.
Rybáři - spolek ochrany Mísova
BT Fošna Tlumačov - Badmintonový tým Tlumačov

Zásadní rozšíření možností nabídek v oblasti sportovních a volnočasových aktivit a
zábavy, ovšem mimo naše řešené území, přinesli také výstavby v těsném sousedství zimního stadionu a renovace bazénu v Domažlicích a také nedalekého Centra vodní
zábavy ve Kdyni.
Plavecký bazén Domažlice
6 plaveckých drah a malý bazén - dětské brouzdaliště. Dále je v areálu bazénu k dispozici
sauna, posilovna, solárium a masáže.

Centrum vodní zábavy Kdyně (akvapark)
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2.6.1.3 Informační systém
Na řešeném území není žádné informační středisko, avšak v okruhu do 25-ti
kilometrů nalezneme hned tři (uvedeny níže).
Informační centra v okolí:
• IC Klenčí pod Čerchovem 118,
+420379795325
• IC Městské - Domažlice-Město, nám.Míru 51,
+420379725852
• IC Kdyně, Masarykova 12,
+420379734385

Pro rekreační pobyty mají obyvatelé a návštěvníci k dispozici turistické stezky
s informačními mapami a naučnými tabulemi, včetně tabulí místopisných.

2.6.2 Kulturně historické předpoklady
Za hlavní atraktivitu celé oblasti je pokládána zejména bohatost na historii a folklór
Chodska, kde se udržují tradice a zachovalé přírodní prostředí v okolí. V půvabně
zvlněné krajině s nedalekými vrcholovými partiemi Českého lesa na straně jedné a
Kdyňskou brázdou na straně druhé, zde snadno nalezne předmět svého zájmu široký
okruh návštěvníků. Neopakovatelnost krajinného prostředí je podtržena i relativně
velmi nízkým stupněm narušení.
Zdejší území je vhodné jak pro rekreaci, tak pro střednědobé letní i zimní rekreační
pobyty, ovšem s ohledem na formy rekreace, které nesměřují k nadměrnému zatížení
území návštěvností. Případné budování rekreačních a sportovních center spolu
s doprovodnou infrastrukturou je potřeba zohlednit tvorbu a ochranu životního
prostředí a respektovat územní systém ekologické stability.
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Turistické mapy s vyznačením památek a kulturních zařízení:

2.6.3 Střediska cestovního ruchu a rekreace
Okolí Domažlic a Tlumačova, ležících v centru Chodska, bylo v předválečné historii
a je stále i dnes významným turistickým centrem, hojně navštěvovaným českými i
zahraničními turisty – především pak z blízkého Bavorska.
Relativně blízká a snadná dostupnost sídelního centra – okresního města Domažlice
dává možnost využít tohoto potenciálu k různým sportovním a rekreačním aktivitám.
Turistům i místním občanům slouží k těmto účelům například plavecký bazén
v Domažlicích, sportovní hala, různá hřiště, bowlingové herny, dráha pro motokáry
atd. K rekreačnímu vyžití slouží v rámci zachovalé přírody celé spádové území
Domažlic včetně Tlumačova.
Domažlicko je bohaté na mnoho kulturních památek a míst, které slouží k výletům a
k rekreaci. Za zmínku stojí Chodský hrad, Muzeum Jindřicha Jindřicha, Galerie bratří
Špillarů, Zámek Trhanov, Statek Jana Sladkého Koziny v Újezdě, Státní hrad a zámek
Horšovský Týn, socha Jindřicha Šimona Baara na Výhledech, rozhledna Koráb,
rozhledna Čerchov, zřícenina hradu Rýzmberk, koupaliště Babylon a řada dalších.
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V těsné blízkosti řešeného území:
Nejvyšší vrchol Českého lesa (1042 m) - neodmyslitelný symbol krajiny v okolí .
Do roku 1990 byl přístup k vrcholu obsazenému armádou zcela nemožný. Teprve po
listopadovém převratu v roce 1989 se Čerchovu alespoň částečně navrací funkce pomyslného
strážce Českého lesa.
Chýše Pasovského byla sice zbořena, ale stará rozhledna je opět ve správě domažlických
turistů a při jejich akcích je přístupná veřejnosti.
Text : Zdeněk Procházka, Nakladatelství Český les

Chráněná krajinná oblast Český les
byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 70 ze dne 12. ledna 2005.
CHKO Český les se nachází na území Plzeňského kraje, zasahuje do území okresů a obvodu
obcí s rozšířenou působností Domažlice a Tachov. Je nejmladší CHKO v České republice.

Rekreační středisko Babylon
Někdejší dřevařská obec, dnes letovisko a lokalita rekreace a cestovního ruchu, leží cca5 km
od Tlumačova.
Babylon je malebná obec ležící v okouzlující krajině Chodska, kraje s bohatou historií,
nádhernými architektonickými památkami, nenapodobitelným folklórem a čarokrásnou
panenskou přírodou. Obec je nejvýznamnějším turistickým a rekreačním letoviskem Chodska.
Její turistické a rekreační zázemí poskytuje každoročně útočiště tisícům rekreantům z celé
Evropy.
Zdroj: web portál obce Babylon

Tlumačov stejně tak jako výše zmiňované lokality či centra, mohou být výchozími
body pro návštěvy např. CHKO Český les. Díky této skutečnosti patří svým velkým
potenciálem mezi destinace, které by mohli využívat k aktivnímu odpočinku nejen
místní obyvatelé, ale především turisté.
Dominantní funkcí by měla být především další občanská vybavenost pro potřeby
celé oblasti s významem kulturně společenským a sloužícím cestovnímu ruchu.
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2.7 Životní prostředí
2.7.1 Ochrana přírody a krajiny
Výhledově je potřebné, aby zemědělské i nezemědělské činnosti plnily potřeby péče
o krajinu. Nedílnou součástí přírody a okolí jsou živočichové, kterým je z hlediska
ochrany přírody měla být také věnována patřičná ochrana.
Většinu půdy zabírá půda orná spolu s trvalými travními porosty. Nelesní zeleň je
zastoupena polními remízky, porosty stromů, které lemují silnice, dále jsou to zbytky
alejí v polích a rozptýlené stromy v okolí.
Území Tlumačova je ekologicky stabilní, neboť má relativně značný podíl přírodě
blízkých, polopřirozených ekosystémů. Smyslem územního systému ekologické
stability (ÚSES) je zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit
na antropicky narušenou krajinu.

2.7.2 Ochrana ovzduší
Kvalitu ovzduší na řešené území lze jednoznačně označit slovy velmi dobrá, v
porovnání se sídelními aglomeracemi a průmyslovými oblastmi ČR je nadprůměrná.
Dlouhodobé měření kvality ovzduší provádí Hygienická stanice Domažlice ve
spolupráci s referátem životního prostředí Domažlice na měřicích stanicích Domažlice,
Díly, Kdyně, Koloveč a Železná. V průběhu posledních let došlo ve sledovaném území
díky modernizaci technologií, plynofikaci zdrojů, ale také útlumem výroby k poklesu
polétavého prachu o 30 %, u oxidu siřičitého o více než 20 %, u oxidů dusíku o téměř
70 %. Množství oxidu uhelnatého ale vzrostlo více než 7 krát.
Negativní vliv na prostředí má doprava a malé lokální zdroje znečišťující ovzduší a
povrchové vody. Doprava ovlivňuje prostředí především v okolí silničních tahů.
Stav ovzduší je v dané oblasti mírně negativně ovlivněn způsobem části topení. Obec
Tlumačov je plynofikována, avšak část znečištění je způsobena lokálními topeništi
spalující tuhá paliva (uhlí).
Stávající legislativa vytváří příznivé podmínky pro rozvoj výrobních činností tak, aby
byly dodržovány nejvyšší přípustné emisní lhůty u sledovaných škodlivin, což se dále
příznivě projeví na stavu celkové emisní situace v dané lokalitě.
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Krátkodobé imisní koncentrace škodlivin mohou lokálně převýšit imisní limity
převážně v podzimních a zimních měsících, při plném provozu problémových
lokálních topenišť a spalovacích zařízení v oblastech s méně příznivými rozptylovými
podmínkami. Proto zejména v inverzních polohách je třeba prioritně přecházet na
příznivější paliva, např. zemní plyny, bioplyn, využití biomasy (spalování dřeva ve
zplyňovacích kotlích, použití štěpky) a další zdroje alternativní energie, příp.
elektrickou energii a v dnešní době již hojně využívaná tepelná čerpadla s nulovou
produkcí škodlivých látek.

2.7.3 Ochrana vod
Závažné změny ve vodním hospodářství nastaly v posledních letech, kdy sice došlo
ke snížení přísunu znečištění ze zemědělství, avšak nové zatížení nastává v souvislosti
s přílivem obyvatel, takže v delším časovém horizontu musí dojít k ochraně a
v některých místech i ke zlepšení kvality v drobných tocích i v podzemních vodách a
studních. Rozvoj nových progresivních technologií čistírenských může přinést
podstatně účinnější likvidaci odpadních vod u drobných znečišťovatelů.

2.7.4 Ochrana půd
Na řešených lokalitách se vyskytuje půda zemědělská a to:
- Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších,
sprašových a svahových hlínách o mocnosti 40 – 50 cm, uložené na velmi lehké
spodině. Půda je závislá na dešťových srážkách a je II. stupně ochrany.
- Dále hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na
rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách. Středně těžké až lehčí,
mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry.
- Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až
velmi těžké, zamokřené. Po odvodnění převážně pro louky. Zemědělská půda IV.
stupně třídy ochrany.
- Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké, středně nebo slabě štěrkovité,
náchylné k dočasnému zamokření. V. stupeň třídy ochrany zemědělské púdy.
Třídy ochrany zemědělské půdy jsou II, IV, a V stupeň.
Produkční úrodnost zdejších půd je průměrná. Vzhledem k dynamice členitého
reliéfu, může zde být podíl zemědělských půd ohrožen vodní erozí. Proto při nových
pozemkových úpravách půdy je třeba k záchraně produkčního potenciálu koncepčně
vytvářet systémy protierozních opatření prostřednictvím biotechnických úprav
svažitých pozemků - pásy trvalé zeleně, meze, terasy a protierozní osevní postupy.
Velkoplošné narušení krajinné struktury vzniklo v agrarizovaných zemědělských
plošinách Podčeskolesí zblokováním zorněných zemědělských půd do velkých honů
při značně redukci rozptýlené trvalé zeleně. K závažnému ohrožení území
velkoplošnou těžbou nerostných surovin nedochází.
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3. SWOT analýza
SWOT analýza je metoda zpracování analytické části rozvojových strategií, je
metodou kvalifikovaného utřídění znalostí o zájmové oblasti (potenciálu). Obvykle a
také v případě této územní strategie rozvoje obce Tlumačov navazuje na situační
analýzu.
Principem této metody je definování silných a slabých stránek, jenž popisují hlavní
rysy současného stavu a vnitřní podmínky. Na tuto první část pak navazuje definice
rozvojových příležitostí a rizik, hodnotících současné i budoucí perspektivy a možný
vliv vnějších podmínek.
Provedení SWOT analýzy představuje druhý krok, kdy bude situace vyhodnocena
pracovní skupinou stanovením slabých a silných stránek a současně by měly být
označeny hlavní vnější rozvojové příležitosti a identifikována možná rizika.
Analýzou SWOT byl vytvořen přechodový můstek ke strategické části dokumentu,
zabývající se řešením hlavních rozvojových problémů.
Ze SWOT analýzy a stanovené VIZE vzejdou tzv. „klíčové oblasti“, jenž jsou pro
rozvoj významné. Z tohoto důvodu jsou na klíčové oblasti stanoveny tzv. globální a
specifické cíle, ukazatele a konkrétní opatření.
SWOT analýza:
S - Strengths = silné stránky
W - Weaknesses = slabé stránky
O - Opportunities = příležitosti
T - Threats = rizika, hrozby
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Silné stránky
-

Spolupráce obecního úřadu s SDH a dalšími organizacemi
Přírodní podmínky
Životní prostředí
Geografická poloha všeobecně
Blízkost okresního města Domažlice
Výhodná poloha v návaznosti na hraniční přechody Folmava, Všeruby, Železná vůči hranicím
Vlastní obecní úřad
Péče o vzhled obce
Dobré sousedské vztahy
Zájem občanů o dění v obci
Nízká míra nezaměstnanosti
Tradice a folklór Chodska
Rozvoj turistického ruchu
Dobrá dopravní dostupnost
Rekonstruované energetické rozvody
Kulturní dění v obci
Partner Tlumačov na Moravě

Slabé stránky
-

Nízké příjmy obce
Stav technické infrastruktury
Absence vodovodu
Kanalizace, ČOV
Dopravní infrastruktura – autobusová spojení, místní komunikace, bezpečnostní
zařízení, parkovací místa, chodníky
Absence víceúčelového hřiště pro sport a volnočasové aktivity
Nedostatek vlastních památek pro přilákání turistů
Nedostatečně rozvinutá turistická infrastruktura pro CR
Absence zahraničního partnera
Technika pro údržbu prostranství v obci
Nedostatek možností podpory pro podnikání
Chybějící příliv mladé generace
Nepříznivý demografický vývoj
Rozvojové plochy všeobecně
Nepřipravenost projektů pro rozvoj obce
Špatný technický stav objektu amfiteátru
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Příležitosti
-

Podpora rozvojových ploch
Výstavba multifunkčního hřiště
Další rozvoj obytné zóny
Zvýšení zájmu o rozvojové plochy a tím nárůst obyvatel
Podpora výstavby rodinných domků v obci
Rozvoj cyklostezek a naučných stezek
Investice v oblasti podpory cestovního ruchu
Obecní lesy – využití k rekreaci
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků apod.
Přeshraniční spolupráce
Možnost rozšíření cyklotras a turistických tras
Získání dotačních titulů

Rizika
-

Celkový nedostatek finančních prostředků
Možnost negativního vlivu díky návštěvnosti CR na stav životního prostředí
Nebezpečí poškození přírody a krajiny podnikatelskými subjekty
Zdlouhavé řešení bytové situace a vykupování ploch pro rozvoj obytných zón
Nízký příliv turistů zaviněný nedostatečnou infrastrukturou pro turisty
Nízký příliv nových obyvatel zaviněný nedostatečnou sociální a technickou
infrastrukturou
Špatné přístupové komunikace ve Filipově Hoře
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4. Vize
V procesu hledání lepší budoucnosti jsme identifikovali a popsali hlavní problémy,
které nám stěžují život v naší obci. Současně jsme však jasně určili přednosti a kladné
stránky, kterými obec disponuje, které obohacují a zpříjemňují náš život.
Společně jsme posuzovali vnější rozvojové příležitosti, které by bylo možné
zužitkovat v náš prospěch a označili jsme rizika, která by mohla ohrozit budoucí
příznivý rozvoj naší obce.
Na základě vyhodnocení našich silných a slabých stránek, zvážení možných
příležitostí a rizik jsme dospěli k představě o tom, jak by naše obec měla vypadat a
čeho bychom chtěli dosáhnout v nadcházejícím období 5 – 10 let, s výhledem do
budoucna. Za tímto účelem jsme se dohodli na vizi budoucnosti a 5-ti prioritních
oblastech rozvoje obce.

Naše vize
Přitažlivé místo pro všechny - nejen k bydlení, ale i pro turisty a návštěvníky – a to
díky svým kulturním, tradičním a přírodním charakterem a výhodnou polohou díky
blízkosti centra Chodska - města Domažlice s aktivním rozvojem cestovního ruchu.
Fungující dopravní a technická infrastruktura odpovídající charakteru a přednostem
tohoto území.
Dostačující bytový fond pro příliv lidí do obce, poklidné bydlení v příjemném prostředí
nenarušené průmyslovou infrastrukturou se zachovalou přírodou.
Udržovaná, chráněná a ekologicky stabilní, produkční krajina. Pokračující aktivní
angažovanost obyvatel na dění v obci, na samotné údržbě a citlivé ochraně krajiny
včetně ochrany čistého ovzduší.
Zajištění sociálních a kulturních potřeb a technické infrastruktury pro místní občany
s ohledem na rozvíjející se bytový fond.
Trvale udržitelný rozvoj zemědělství s důrazem na krajinotvorbu a další ekologické
aspekty.
Rozvíjející se infrastruktura ve shodě s regionálním plánováním jako předpoklad pro
úspěšné zapojení se do globální infrastruktury EU.
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,,Jsme odhodláni společně usilovat o zlepšení životních podmínek našich obyvatel
díky charakteru a výhodné poloze naší obce, s cílem rozvíjet se dále a současně je
naším záměrem lépe využít přírodní a kulturní potenciál území ke zvýšení atraktivity
pro bydlení i pro návštěvníky cestovního ruchu s ohledem na zachovalé životní
prostředí.“

Prioritní oblasti:
Technická infrastruktura – ochrana životního
prostředí
Dopravní infrastruktura
Cestovní ruch a kultura
Podpora občanské vybavenost, volnočasového vyžití a
bydlení
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5. Strategické cíle obce Tlumačov
Technická infrastruktura – ochrana životního prostředí
1) zušlechťování, rozšiřování, využívání a ochrana vodních zdrojů
 výstavba vodovodního řádu, oprava kapacit vodovodních řádů a
kanalizačních sítí, v budoucnosti propojení kanalizace na ČOV
 zvýšení zabezpečenosti systému zásobení pitnou vodou, výstavba,
rekonstruování a dobudování vodovodní a kanalizační sítě včetně nových
lokalit
- odstranění lokálních zdrojů znečištění (domácí septiky)
 revitalizace vodních ploch (toků), protipovodňová ochrana
- revitalizace vodních ploch, toků a děl, zlepšení jejich technického
stavu (místní nádrž a vodoteč)
- zabezpečení protipovodňové ochrany, snížení vodních erozí
2) vytvoření a rekonstrukce inženýrských sítí
ochrana ovzduší
3)

trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v souladu se zachováním
zdravého životního prostředí
 ochrana a racionální využívání půdy
- hodnocení stávajícího stavu erozní ohroženosti půd spádového
území, zpracování návrhu opatření, jeho postupná realizace
- využívání územního plánování v rámci ochrany před nežádoucím
zastavováním
 péče o ekologicky cenná území, vzhled krajiny
- zapracování potřebných regulativ ochrany krajinného rázu
 posilování ekologické stability
- zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin

4) revitalizace krajiny
 ekologická stabilizace vodního režimu krajiny
 postupné odstraňování starých a rizikových ekologických zátěží
- kontinuální vyhodnocování rizik starých ekologických zátěží
 obnova a zvyšování ekologické stability krajiny a její biodiverzity
5) podpora aktivní účasti veřejnosti (jednotlivci, spolky) na rozhodování a podílení
se na ochraně samotného životního prostředí, na údržbě a tvorbě veřejné zeleně
(projekty na ekologickou výchovu)
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Zúčastněné subjekty: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo pro místní rozvoj, správy chráněných oblastí, podnikatelská sféra (např.
ekologičtí zemědělci/ firmy), Povodí Vltavy s. p., Zemědělská vodohospodářská
správa, Státní fond životního prostředí, Západočeská energetika, ČEZ, Západočeská
plynárenská, EU, veřejnost.

Dopravní infrastruktura – dopravní obslužnost
1) využití, rekonstrukce a rozšíření místních komunikací– bezpečnost chodců a
parkovací místa pro osobní automobily v obci
2) dobudování dopravních propojení, vybudování místních komunikací pro nové
lokality, budování turistické infrastruktury (cyklotrasy, pěší trasy, naučné
stezky)
3) budování informační sítě na regionálním základu, další propojení s
„nadregionálními“ informačními systémy (veřejná správa, cestovní ruch,
podnikatelský sektor)
4) volné možnosti podnikání související s blízkostí města Domažlice
Zúčastněné subjekty: EU, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy,
Správa a údržba silnic, Krajský úřad PK, Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň.

Cestovní ruch, kultura
1) zatraktivnění obce pro turistiku, agroturistiku, využitím a podporou jedinečnosti
kulturních tradic, historických památek a přírodních dispozic, budování
turistické infrastruktury
 funkční systém organizace cestovního ruchu
- využití silných stránek pro rozvoj obce
- rozvoj cestovního ruchu na principech trvale udržitelného rozvoje,
využití přírodní a kulturní hodnoty krajiny a okolí, včetně
agroturistiky
- podpora podnikatelů a navázání oboustranné spolupráce obec –
podnikatel v cestovním ruchu
- zainteresování občanské aktivity a zájmových sdružení či spolků na
projektech v oblasti cestovního ruchu a kultury
- zvýšení a vytvoření komplexní sítě cyklotras a turistických stezek,
přizpůsobení značení standardu EU
 ucelený systém propagace a informační dostupnosti týkající se cestovního
ruchu
 zvýšení kvality sportovišť a jejich rozšiřování
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 zkvalitňování, rozšiřování produktů/ služeb
- kontrola kvality služeb, certifikace služeb, propagace služeb obce (v
prostorách Obecního úřadu)
 opravy historických památek, celková revitalizace životního prostředí
- vícezdrojové financování oprav včetně státních prostředků, citlivá
revitalizace a rozvoj kultury
2) prohloubení (obnova) kulturních tradic, kulturního povědomí, podpora místních
a občanských aktivit v tomto směru
3) začleňování obce do evropské struktury
4) vytvoření vztahů a nalezení vhodného zahraničního partnera
Zúčastněné subjekty: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, EU,
Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy, CHKO Český les, Krajský úřad PK, obecní
úřad, Klub českých turistů, umělecké, kulturní a podnikatelské asociace, hospodářské
komory, agrární komory, veřejné knihovny, občané, spolky, podnikatelé.

Podpora občanské vybavenost, volnočasového vyžití a bydlení
V Tlumačově jsou výhodné podmínky pro bydlení zejména díky zachovalé přírodě a
blízkosti města Domažlice, což vyhledává hlavně mladší část populace zejména rodiny
s malými dětmi. Záměrem obce je výstavba obytných zón a s tím spojená technická a
dopravní infrastruktura jako jsou vodovodní, kanalizační a dopravní sítě.
S tímto nárůstem populace přichází na řadu kvalitní zajištění sociální vybavenosti
(kvalita sportovně – kulturního zázemí pro využití volného času) pro efektivní rozvoj
celé obce
 výstavba infrastruktury pro budování všech typů bydlení (rodinné domy,
řadové domy atd.)
 všeobecně celková podpora bydlení
 podpora pro investory
 výstavba víceúčelového hřiště
 zvýšení kvality sportovišť
Zúčastněné subjekty: Katastrální úřad, Pozemkový fond, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení, programy podpory bydlení, Krajský úřad PK,
obecní úřady, banky, Regionální rozvojové agentury, Úřad práce, hospodářská
komora, agrární komora.
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6. Projekty
Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 - 2025 vymezila 5 hlavních
prioritních oblastí, na které je třeba v budoucnu zaměřit hlavní pozornost.
Identifikace a výběr vhodných projektů by se proto měly přednostně týkat těchto
vybraných oblastí, neboť pouze realizací takto vybraných projektů lze postupně
dosáhnout cílů, které si obec stanovila.
Následující přehled projektových záměrů není zdaleka úplný, ale představuje první
náměty na možné projekty. Tato část strategického dokumentu je tedy otevřená a bude
postupně doplňována vhodnými projekty tak, aby bylo dosaženo cílů a naplnění vize,
které si obec ve své strategii stanovila.
Pro dosažení celkových strategických cílů je tedy nutné podpořit a realizovat hlavně
společné projekty, popř. projekty s dopadem na celé spádové území, které se týkají
vybraných prioritních oblastí. Následující projektové záměry jsou prezentovány ve
formě informativního projektového listu. Tématicky se týkají všech pěti prioritních
oblastí, které tvoří priority obce.
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Projektové listy:
Informační list o projektu č.1 /

Prioritní oblast: Technická infrastruktura - ochrana životního prostředí

Projekt: „ČOV a kanalizace Tlumačov“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ú. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je řádné odkanalizování celé obce Tlumačov výstavbou
nové oddílné splaškové kanalizace s vybudováním centrální ČOV.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Předmětem projektu je odvedení odpadních - splaškových vod z obce
Tlumačov a jejich likvidace na centrální ČOV. Projektová dokumentace řeší
výstavbu oddílné - splaškové kanalizační sítě a nové mechanicko –
biologické ČOV, vč. staveb s tím souvisejících (přípojka NN, obslužná
komunikace, čerpací stanice před ČOV, obslužný objekt, kopaná studna,
oplocení, měrný a výustní objekt). Je navržena mechanicko - biologická ČOV

Harmonogram
realizace

2015 - 2016

Celkové náklady
projektu (v Kč)

21 810 279,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projektová dokumentace, položkový rozpočet, stavební povolení

Vlastní zdroje, spolufinancování MZE
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Informační list o projektu č.2 /

Prioritní oblast: Technická infrastruktura - ochrana životního prostředí

Projekt: „Vodovod Tlumačov“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ú. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je zajistit kvalitní vodovod v obci pro své obyvatele.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Jedná se o výstavbu nového vodovodu. Počítá se s využitím trasy u
nové kanalizace. V současnosti je třeba provést průzkumné vrty a začít
zpracovávat projektovou dokumentaci a celkově připravit projekt pro
vydání stavebního povolení.

Harmonogram
realizace

2017 - 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.

Vlastní zdroje, spolufinancování EU

Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 - 2025

80

__________________________________________________________________________

Informační list o projektu č.3 /

Prioritní oblast: Technická infrastruktura - ochrana životního prostředí,
Prioritní oblast: Dopravní infrastruktura

Projekt: „Výstavba chodníků a úprava veřejného prostranství“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ú. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je po výstavbě nové kanalizace, ČOV a případně
vodovodu zajistit odpovídající stav veřejného prostranství v obci
včetně nezbytné infrastruktury.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Po realizaci stěžejních projektů v obci jako je vodovod a kanalizace
bude nezbytné vyřešit úpravu veřejných prostranství, zajistit
bezpečnost v obci, které napomůže výstavba nových chodníků, popř.
záchytných parkovišť, cyklopruhů v návaznosti na okolní cyklotrasy.
Celkově se upraví zeleň a estetický vzhled obce.

Harmonogram
realizace

2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.

Vlastní zdroje, spolufinancování EU
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Informační list o projektu č.4 /

Prioritní oblast: Podpora občanské vybavenosti, volnočasového využití

Projekt: „Výstavba dětského hřiště“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ú. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je vytvořit herní vyžití pro nejmladší generaci a to malé
děti popř. rodiny s malými dětmi.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

V prostoru obecního úřadu a mateřské školky se nachází vhodné místo
pro výstavbu herních prvků a vytvoření zázemí pro dětské hřiště. Místo
bude volnočasovým vyžitím pro děti a jejich rodiče.

Harmonogram
realizace

2016-2018

Celkové náklady
projektu (v Kč)

Max. 0,5 mil. Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.

Vlastní zdroje, spolufinancování EU
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Informační list o projektu č.5 /

Prioritní oblast: Technická infrastruktura - ochrana životního prostředí

Projekt: „Výstavba plochy pro biodpady“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ú. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je zajistit shromaždiště pro ukládání biodpadu za obcí.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Jedná se o vybudování plochy pro biodpad, který by se pomocí určené
techniky shromažďoval a svážel se sběrných míst katastrálního území
Tlumačov, Filipova hora, popř. skladoval k dalšímu využití.

Harmonogram
realizace

2016- 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

bude doplněna cca 300 0000,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.
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Informační list o projektu č.6 /

Prioritní oblast: Technická infrastruktura - ochrana životního prostředí,

Projekt: „Zateplení budovy obecního úřadu, MŠ a výstavba parkoviště“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je dosažení energetických úspor budovy mateřské
školky, knihovny a obecního úřadu.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Jedná se o zateplení obvodového pláště této veřejně prospěšné budovy,
neboť okna již byla vyměněna a objekt je vytápěn na zemní plyn.

Harmonogram
realizace

2016- 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci. Je třeba zpracovat
energetický audit budovy.
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Informační list o projektu č.7 /

Prioritní oblast: Podpora občanské vybavenosti, volnočasového využití

Projekt: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je zajistit kvalitní vybavenost v obci, kam patří také
místní hasičská zbrojnice.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Hasičská zbrojnice je zvenčí opravený objekt, kde se nachází garáž pro
hasičskou techniku, je zde také klubovna hasičů. Rekonstrukce
zahrnuje zejména zahrnuje úpravy interiéru.

Harmonogram
realizace

2017 - 2022

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.
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Informační list o projektu č.8 /

Prioritní oblast: Cestovní ruch a kultura

Projekt: „Oprava kapličky v Tlumačově“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je záchrana místního kulturního dědictví.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Kaplička v Tlumačově má svoji tradici. Jako sakrální stavba je vizitkou
obce a zaslouží rekonstrukci.

Harmonogram
realizace

2016- 2018

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.
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Informační list o projektu č.9 /

Prioritní oblast: Cestovní ruch a kultura
Prioritní oblast: Dopravní infrastruktura

Projekt: „Rekonstrukce - opravy cest na Tlumačovsku - naučné stezky,
cyklostezky v okolí“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je dosáhnout zpřístupnění lokalit na Tlumačovsku a na
Filipovu horu. Území nabízí potenciál pro výstavbu cyklostezek a
naučných stezek.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Jedná se rekonstrukci většinou stávajících cest než výstavbě nových.
Zejména se jedná o cestu na Podveský mlýn, Tlumačov - Pelechy,
Tlumačov - Filipova hora. Jde zde také vazba na sportovní areál a na
amfiteátr Tlumačov. Nová stezka připadá v úvahu na vyhlídkové místo
na Kubíčkově skále zejména pro bezpečnost pěších z centra obce.

Harmonogram
realizace

2016 - 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.

Vlastní zdroje, spolufinancování EU

Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 - 2025

87

__________________________________________________________________________

Informační list o projektu č.10 /

Prioritní oblast: Cestovní ruch a kultura,
Prioritní oblast: Podpora občanské vybavenosti, volnočasového využití

Projekt: „Rekonstrukce sportovního areálu a fotbalového hřiště“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je udržení technického standardu a zázemí pro
sportující veřejnost a místní spolky.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Zejména se jedná o rekonstrukci objektu, kde se nachází kabiny pro
sportovce, sociální zařízení. Objekt přechází přes tribunu k
fotbalovému hřišti, kde je potřeba řešit úpravy v rámci odvodnění a
udržení kvality fotbalového hřiště pro utkání.

Harmonogram
realizace

2016 - 2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.
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Informační list o projektu č.11 /

Prioritní oblast: Cestovní ruch a kultura
Prioritní oblast: Podpora občanské vybavenosti, volnočasového využití

Projekt: „Zastřešení amfiteátru v Tlumačově“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je zajištění zázemí pro konaní akcí za nepřízně počasí.

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Obec Tlumačov je známá a povědomá svými kulturními aktivitami,
které jsou vyhlášené až za hranice okresu Domažlice. Vzhledem k
pořádaným akcím sportovního a kulturního charakteru by bylo vhodné
prostor pro diváky zastřešit. Díky tomu lze pořádat akce a aktivity i za
nevhodného počasí.

Harmonogram
realizace

2018 -2020

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.
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Informační list o projektu č.12 /

Prioritní oblast: Technická infrastruktura - ochrana životního prostředí,

Projekt: „Revitalizace rybníka Mísov“
Žadatel
(nositel projektu)

Obec Tlumačov

Lokalizace
projektu

k.ů. Tlumačov

Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Cílem projektu je odbahnění rybníka včetně vytvoření biotopu a
litorálních zón pro život mokřadích živočichů. .

Popis projektu
(situace – problém,
který projekt řeší)

Při komunikaci Tlumačov – Pelechy se nachází rybník Mísov, který
v současnosti je v nevyhovujícím technickém stavu a je třeba ho
odbahnit a zpevnit jeho okolí.

Harmonogram
realizace

2018 -2022

Celkové náklady
projektu (v Kč)

/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH

Připravenost projektu
k realizaci
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• analýza N/U, popř.
studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolu-financování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projekt zatím nemá žádnou dokumentaci.

Vlastní zdroje, spolufinancování EU

Strategie rozvoje obce Tlumačov na období let 2015 - 2025

90

