
  „Vážení obyvatelé Javorníka a jeho okolí, vážení hosté, příznivci našeho regio-

nu a přátelé! 

   Dovolili jsme si pro vás připravit 1. číslo bulletinu Nadačního fondu K. Kloster-

manna u příležitosti konání poutě sv. Antonína na Javorníku, konané tradičně 

následující sobotu a neděli po jeho svátku, v letošním roce 16 – 17.6. 

Chtěli bychom vás tak jak v tomto čísle, tak i v budoucnu jeho prostřednictvím 

informovat o  našich  plánech  a  aktivitách. 

Za Nadační fond Karla Klostermanna Miroslav Blahout a Zdeněk Daňha.

 
   Od čtyřicátých let minulého století je dominantou šumavského Javorníku. 

Kaple svatého Antonína Paduánského nechybí prakticky na žádné dobové 

fotografii. Známá rotunda vždy patřila k vyhledávaným turistickým cílům.

 V poslední době ale chátrala, několikrát se na jejím uvadajícím stavu podepsali vandalové a zloději. Před-

stavitelé Nadačního fondu Karla Klostermanna se za pomoci místních občanů rozhodli tenhle stav změnit 

a pustili se do její obnovy.  Povedlo  se!  V polovině června se 

u zrekonstruované kapličky bude znovu slavit tradiční pouť.  Cílem 

bylo opravit kapličku, její okolí a obnovit pramen po vzoru dobo-

vých fotografií. Zrekonstruována musela být šindelová střecha, 

omítky, rozbité okno s vitráží a doplněny  jsou sochy světců, nasví-

cení, elektrické zvonění s dálkovým spínáním a alarm. Vše je uvede-

no do původního stavu včetně studánky s pramenitou vodou. Při 

pohledu na snímky ze čtyřicátých let je patrné, že se na letní pouť 

vydávalo k rotundě vždy velké množství lidí. Tradič-

ní pouť sv. Antonína se bude konat 16. června 2012 

a javornickou kapličku slavnostně znovuotevřeme. 

Měla by se opět stát významným místem a zastáv-

kou pro návštěvníky šumavské vesničky. Do 

budoucna se zde mohou konat například svatební i 

jiné obřady. Kaple sv. Antonína byla poprvé vysvě-

cena v roce 1940 a její název měl připomenout 

významného prvorepublikového politikaa státníka 

Antonína Švehlu. Zajímavostí je i to, že rotunda 

byla v devětatřicátém roce postavena na nových 

hranicích Sudet. Zatímco tehdy se na jejím financo-

vání podílela pojišťovna Slavia a Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze, poslední rekonstrukce musela být 

z velké části financována z evropských zdrojů a darů sponzorů.

  Javorník se vrátí k tradici
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Nové sošky od pana Tittla z Velhartic

První zkouška večerního osvětlení a zvonění

Pouť u kaple a jarmark
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Naše rodina pochází z Javorníka a jako dítě jsem zde trávil všechny prázdniny. Pravidelně se 
sem vracím, ale teprve letos na jaře jsem si všiml, že jedno vitrážové okno javornické kapličky 
bylo věnováno Měšťanským pivovarem v Plzni.

Jako architekt jsem dlouholetým spolupracovníkem Plzeňského Prazdroje, a tak mě 
zajímaly souvislosti. kdy a proč byla vitráž se sv. Vítem a sv. Zikmundem kapličce věnována.

Požádal jsem o pomoc při pátrání PhDr. Jindřišku Eliáškovou (Tourism and Heritage Man-
ager ve společnosti Plzeňský Prazdroj a.s./ SABMiller) a společně s archivářkou Radoslavou 
Šestákovou se nám podařilo vypátrat následující příběh :

O velký rozvoj Javorníka v letech 1935 – 1940 se zásloužil agrární politik, poslanec NS Rudolf 
Beran, rodák z Pracejovic u Strakonic. K jeho 
přátelům patřil i František Plášil – ředitel 
Měšťanského pivovaru v Plzni v letech 1924 – 1945. 
František Plášil byl vášnivým myslivcem, a to se mu 
stalo málem osudným. Při honu v Zahrádkách pod 
Javorníkem konaném 1. dubna 1937 byl těžce 
zraněn. Z tohoto zranění se takřka po půl roce 
zázrakem uzdravil, takže se mohl 11. října 1937 
vrátit do práce.

Na  památku svého uzdravení se zasloužil o věnování vitrážového okna pro kapličku 
sv. Antonína Paduánského na Javorníku.

Ing.arch. Jiří Hanzlík “rodák” z Javorníka č.5  ( U Kolářů)

Jak dále na Javorníku a v jeho okolí s cestovním ruchem ?
   V posledních letech zaznamenávají jak občané tak i další obyvatelé - a zejména pak majitelé a provozova-
telé hotelů, restaurací a penzionů, úbytek návštěvníků a z toho pramenící důsledky. Projevuje se to jak 
v zimní sezoně, tak v sezoně letní a tento vývoj má jasnou tendenci. Nadační fond inicioval na podzim 
loňského roku setkání představitelů obcí, podnikatelů, rozvojových agentur, expertů v cestovním ruchu 
s cílem bránit se tomuto vývoji, vzít si příklad z jiných úspěšných regionů a tento negativní vývoj zvrátit. 
Turisticky atraktivní není jen samotný Javorník – tj. vesnička s rozhlednou, ale celá oblast kopírující přibliž-
ně Javornickou hornatinu v geografickém slova smyslu. Ta zahrnuje horský masiv se třemi hlavními vrcho-
ly – Javorníkem, Žďánovem a Královským kamenem. V tomto smyslu a i z doplňujících hledisek byla vyme-
zena vlastní oblast zahrnující od východu Nezdice, Strašín, až po Vacov, dále Úbislav, Jaroškov, Nicov až 
k Řetenicím a dále zpět k Nezdicím. Tato oblast má cca 60 km2, v Jihočeském kraji je 60% území a v Plzeň-
ském kraji zbytek. Oblast se nachází na území katastrů 8 obcí, největší podíl má pak katastr obce Vacov 
a to téměř 33%. Jednání o tomto tématu bylo od podzimu loňského roku do současné doby několik a 
všechny tyto aktivity vyústily do potřebnosti zpracovat 
dlouhodobý plán (koncepci) cestovního ruchu. Na 
zpracování této koncepce se podařilo získat i podpůrné 
prostředky z Dispozičního fondu Programu přeshranič-
ní spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko a tak 
může být zpracován opravdu kvalitní program, jak 
pomoci cestovnímu ruchu v celé oblasti. Tato koncepce 
má být dokončena na podzim letošního roku a bude 
snahou do ní zapracovat všechny podnětné návrhy. 
Mimo toho, že se zpracovává koncepce, již se některé 
konkrétní věci realizují. Byla zpracována předběžná 
studie zasněžování na Javorníku, připravuje se kvalitní 
informační web pro návštěvníky apod. V celé oblasti je 
již řada míst a turisticky atraktivních cest, bohužel návštěvník, který se v oblasti pohybuje se v nich orien-
tuje obtížně. Nejsou totiž propojené a pro orientaci návštěvníka (jak pěšího, tak cyklisty či automobilisty,
v zimě pak i lyžaře běžkaře) nejasné. Nadační fond připravil  projekt  tohoto značení

vitráž z kapličky sv. Antonína Paduánského

HOTEL NA BALKÁNĚ 

Cesta od rozhledny k RESTAURACI KRAML

Pohled na Javorník od Vacova

Vzpomínka na kapličku Venkovní výstava „ Cestování v čase”

A jak pracné to bylo ...

  V den pouti 16. června 2012 bude otevřena venkovní výstava fotek s názvem“Cestování v čase”. 
V prostoru obce Javorník bude instalováno celkem osm zastavení - malých stojek s dobovou 

fotografií, razítkem a popiskou daného objektu. 
Návštěvníci tak budou moci přímo na místě hodnotit stav 
architektury i okolní flóry, dříve a dnes. “Průkazem 
Cestovatele v čase”  je vlastní pohled, který je zároveň 
malou odměnou za vynaložené úsilí při cestování a  je 
Z D A R M A .  
Pohledy získají 
n á v š t ě v n í c i  
J a v o r n í k a  v  
m í s t n í c h  
restauracích a 
na rozhledně. 
Výstava fotek 

bude otevřena po celou dobu letní turistické sezóny od 
16. června do 2. září 2012 . Přejeme Vám účastníkům 
“Cestování v čase” mnoho zdaru a doufáme, že vlastní 
akce přispěje k cestovnímu ruchu na Javornicku.


