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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP
Prioritní osa 1

Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní

Počet podpořených projektů
a výše dotace v dané ose v Kč
53

2 492 974 652

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

160

532 436 792

Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

215

870 076 170

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží

199

967 879 816

Prioritní osa 5

Omezování průmyslového znečištění
a environmentálních rizik

9

56 587 144

Prioritní osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

310

782 177 455

Prioritní osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu

20

39 565 187

966 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 5 741 697 216 Kč
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Plzeňský kraj
49°19‘56“ s. š.
13°13‘45“ v. d.
49°28‘44 „ s. š.
13°17‘11“ v. d.

Klenová
a Švihov
Krása kamene
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gkk.cz
castles.cz/hrad-klenova
hradsvihov.cz

Původně královský hrad Klenová nedaleko od Klatov je zříceninou už od
19. století, kdy jej začali opravovat a přistavěli k němu novogotický zámek.
Je z něj nádherný výhled na centrální Šumavu. Stavba není vedena jako hrad
či zámek, ale jako Galerie Klatovy/Klenová. I proto bývá milovníky hradů
a zámků neprávem opomíjena.

Přízemí zámku využívá expozice
o dějinách hradu a zámku. Nádvoří
a okolí hradu zdobí moderní umění.
Do roku 1948 Klenovou vlastnila
rodina malířky Vilmy Vrbové-Kotrbové, která sem až do konce
svého života jezdila tvořit. Nejčastějším
námětem jejích obrazů byly děti (ač je
sama neměla). Iniciovala také sbírku
dětské tvorby, kterou schraňuje místní
bývalá sýpka, u níž je dnes parkoviště.
Klenová nese svůj název podle
javoru klenu, který dodnes zalesňuje
návrší. Nejvýznamnějšího místního
rodáka, renesančního humanistu
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
připomíná místní restaurace. Záběry
z Klenové najdete třeba ve filmu
Copak je to za vojáka.

1973

Filmy Tři oříšky pro Popelku,
Královský omyl či Šašek a královna
zase spojuje 20 km vzdálený hrad
Švihov. První písemná zmínka o vodní
tvrzi Švihov je ze 14. století. Dobyli
jej husité přesilou 8000 pěších
a 1000 jízdních vojáků. V 15. století
začal Půta Švihovský budovat
z tvrze hrad. Ten je dnes spravován
Národní památkovým ústavem,
rekonstruován byl do podoby pozdně
gotického šlechtického sídla. Tvoří
jej dva obytné paláce, vysoká vstupní
věž a hradní kaple. Hrad obepínají
dva vodní příkopy, ty mohly být
naplněny vodou z okolních rybníků,
napájených kanály z řeky Úhlavy.
Město Švihov získalo dotace z OPŽP
na zkušební vrty.

v tomto roce se na Švihově
natáčely Tři oříšky pro Popelku
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Plzeňský kraj
49°52‘52“ s. š.
12°58‘41“ v. d.
49°52‘40“ s. š.
12°55‘51“ v. d.

konst-lazne.cz
mavlast.cz
castles.cz/hrad-krasikovsvamberk

Konstantinovy
Lázně a hrad
Krasíkov
Krajina lesů, smraďocha
a labutí ve znaku
74

Na půli cesty mezi Plzní a Mariánskými Lázněmi leží schované ani ne tisícové
Konstantinovy Lázně. Jejich okolí je protkáno více než 450 kilometry značených
cyklotras, pěších turistických tras, řadou naučných stezek, pár let funguje
několikakilometrová inline dráha, která byla finančně podpořena z dotací OPŽP.

Zdejší pramen přírodní železnaté
hydrogenuhličitanové kyselky,
přezdívaný pro svůj odér „smraďoch“
byl znám už v 16. století. Vyvěrá
z hloubky 40 m vydatností až 150 litrů
za minutu. Má nejvyšší obsah oxidu
uhličitého v celé České republice.
V roce 1837 lázně koupil kníže
Konstantin z Löwensteinu, po němž
dostaly své jméno. Po napojení na
železniční síť v roce 1901 se značně
zvýšil zájem o lázně a odstartovala
výstavba lázeňských domů a penzionů.
Lázeňské městečko je ponořeno do
poklidu a procházíte se v něm mezi
mnoha cennými dřevinami. Okolní
příroda je plná smíšených lesů, které

520 m

jsou bohaté na černou zvěř a jeleny
původem z Japonska.
Na sever kousek od lázní leží
Bezdružice s velkolepým zámkem. Pár
kilometrů na západ vás na ostrohu
zaujme kostel. Když se k němu vydáte,
odhalíte, že kolem něj stojí hrad
Krasíkov neboli Švamberk. Byl založen
ve 13. století, vlastnil jej významný
rod Švamberků s labutí v erbu.
Přečkal husitské tažení, pak odolal
i Švédům, ale údajně lehl popelem
při nepodařeném smažení koblih.
Od 17. století je Krasíkov zříceninou,
kterou se snaží dát dohromady spolek
nadšenců. Natáčela se tady třeba
pohádka S čerty nejsou žerty.

nad mořem leží
Konstantinovy Lázně
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Plzeňský kraj
49°4‘55“ s. š.
13°33‘41“ v. d.

zanikleobce.cz
npsumava.cz
archeologickyatlas.cz

Zhůří
u Rejštejna
Zaniklé, ale nezapomenuté
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Nedaleko Horské Kvildy po cestě do Rejštejna vás zastaví překrásný výhled pod
vrcholem Huťské hory (1187 metrů n. m.). Cesta prochází rozsáhlou mýtinou
s jedním z nejhezčích míst ke sledování západu slunce v šumavských horách.

Možná si všimnete pár zbytků zdí
a nově obnovených křížů. Na začátku
18. století zde vznikla osada, jejíž
obyvatelé pracovali v nedaleké
sklárně Stará Huť. Byla nejprve
samostatnou obcí, později osadou
Kozích Hřbetů a Rejštejna. V roce
1860 zde bylo dvacet chalup, v roce
1900 tu žilo necelých 200 obyvatel.
Na severní straně obce stála kaple sv.
Václava. V nedaleké Zhůřské slati byla
těžena rašelina.
Jak se dozvídáme z tisku, v roce 1913
tady došlo k velkému požáru továrny
na kartáčové výrobky. Oheň během
chvilky zachvátil celý objekt a shořela
podstatná část strojů a veškeré
zásoby včetně materiálu na nové
zboží. Příčinou požáru byla patrně
nedbalost. Štěstím bylo, že vše bylo
kryto pojistnou smlouvou, takže
majitel dostal své peníze zpět.

1952

Téměř sto let tvrdé práce a života
v těžkých přírodních podmínkách bylo
násilně přerušeno po druhé světové válce
odsunem původních obyvatel. Nejprve se
režim snažil o znovuosídlení rumunskými
a slovenskými přistěhovalci, ale v roce
1952 obsadila tento prostor armáda a ves
byla zbořena. Kostel byl srovnán se zemí
a v roce 1952 tady vznikla tajná vojenská
základna, která sloužila jako pohotovostní
pro vrtulníkovou letku.
Vojáci vystavěli nová kasárna a nedaleko
instalovali dva radary protivzdušné
obrany. Po roce 1989 vojsko Zhůří
opustilo. Některé vojenské objekty byly
přestavěny k rekreaci a další budou
upraveny pro potřeby NP Šumava
a jeho návštěvníků z prostředků OPŽP.
Podobně zmizelých obcí je hodně (o vsi
Stará Voda u Olomouce také píšeme
v našem bedekru.) a na Šumavě se
po stopě zaniklých míst můžete vydat
celou řadou značených tras.

v tomto roce bylo Zhůří zabráno
vojskem, jeho chalupy byly zbourány
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