
Pracovní skupina č. 5 – Podnikání  
 
 

SWOT analýza – Podnikání 
 

Silné stránky 
• sousedství s Německem - práce, cestovní ruch (5 bodů) 
• ekofarmy, prodej regionálních výrobků (2 body) 
• činnost hospodářské komory      
• kvalitní zázemí pro cestovní ruch - větší množství penzionů (2 body) 
• bike-park - Železná Ruda, Špičák    
• extenzivní chov dobytka     
 

Slabé stránky 
• stav státních lesů - necitlivé hospodaření (5 bodů) 
• neudržování krajiny soukromými vlastníky - meliorační stoky, zarůstání 

nálety (6 bodů) 
• možnosti stravování v Nýrsku (4 body) 
• nízké příjmy obyvatel (4 body) 
• nedostatek kvalifikovaných řemeslníků - nekvalitní práce škol, absolventi 

nerozumí oboru (2 body) 
• spolupráce zaměstnavatelů a středních škol (2 body) 
• nedokončená privatizace zemědělských objektů - Dešenice 
• pracovní místa montážního typu - práce u pásu   
• odchod kvalifikovaných pracovníků do Německa 
 

Příležitosti 
• podpora a propagace služeb drobných živnostníků a podnikatelů - tvorba 

pracovních míst (11 bodů) 
• zapojení do systému Šumavské karty (4 body) 
• zakázky mohou realizovat místní podnikatelé (4 body) 
• koordinovaná činnost podnikatelských subjektů - v rámci spol. činností – 

vleky – i napříč sektory – zemědělství, restaurace (3 body) 
• obnova výroby tradičních potravin 
 

Ohrožení 
 
• vyvádění financí z regionu - veřejné zakázky vyhrávají cizí firmy (8 bodů) 
• výstavba supermarketů 

 

Zemědělství 
Celková výměra území MAS Ekoregion Úhlava je 59 284 ha. Z této plochy bylo (k 31. 12. 
2011) 5 913 ha orné půdy, 383 ha zahrad, 198 ha ovocných sadů, 9 255 ha trvalých 
travních porostů, 13 897 ha zemědělské půdy, 39 973 ha lesní půdy, 1 004 ha vodní 
plochy, 360 ha zastavěné plochy a 5 350 ha ploch nezařazených do předchozích 
kategorií. Největší část regionu tedy zaujímají lesy. Zemědělská půda zaujímá 23,44 % 
území. 
 
Hospodářskou činnost zabývající se zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím vyvíjí 
v regionu 569 z 3 703 registrovaných ekonomických subjektů. Z těchto 569 subjektů je 
197 zemědělských podnikatelů. Mezi největší zemědělské a lesnické podniky patří 
společnost Agricultur, Lesní společnost Královský Havozd se sídlem v Nýrsku a Lesní 
společnost Železná Ruda. Mezi další podniky zabývající se zemědělstvím nebo 
potravinářskou produkcí patří Ekofarma Šumava (Bystřice nad Úhlavou), mini mlékárna 
Jomo a JZD Budovatel (Janovice nad Úhlavou). Firma Traklis (Chudenín) se zabývá 
prodejem a servisem zemědělských strojů. Významným ekonomickým subjektem  



a zároveň významným zaměstnavatelem jsou Lesy České republiky. V oblasti lesnictví ale 
také cestovního ruchu je nutno zmínit Národní park Šumava. V regionu působí také 
drobní zemědělští podnikatelé a živnostníci. V regionu se nekonají žádné farmářské trhy.  
 
V souvislosti s proměnnou venkovského prostoru v posledních dvaceti letech musí obce 
vedle jiných problémů řešit i problematiku nevyužívaných staveb a lokalit, které sloužily 
před rokem 1989 vojenským a zemědělským účelům. Tyto velmi často naddimenzované 
stavby či strukturálně narušené lokality v současné době nemají relevantní využití 
a stávají se ekonomickou a ekologickou přítěží obcí (viz. tabulka). 
 
 

název obce nevyužívané objekty a průmyslové zátěže 

Bezděkov hospodářský dvůr Bezděkov (v soukromém vlastnictví) 
Janovice nad Úhlavou uzavřené zemědělské objekty, bývalá kasárna 
Nýrsko bývalá kasárna 
Srní nevyužívané hospodářské objekty v soukromém vlastnictví 
 

Další ekonomická činnost v regionu 

 
Mezi významnější a zároveň největší průmyslové firmy působící na území patří v Nýrsku 
společnosti Greiner PURtec s.r.o, Greiner Aerospace, Okula Nýrsko, a.s., Optoelektronika, 
s.r.o., Dobler Mettalbau s.r.o. a UVEX. V Janovicích nad Úhlavou jsou to 
Key Plastics Janovice, s.r.o., Intertell, spol. s r.o., Mondena s.r.o., TOP Color s.r.o., ARBO 
spol. s r.o., ACTIPACK CZ, a.s. a STAVTES-ČECH s.r.o. Mimo subjekty působící  
v největších sídlech regionu je možno zmínit ještě Kovodružstvo Strážov. Z 3 703 
evidovaných podnikatelských subjektů v roce 2012 bylo 2 428 živnostníků. Nejvíce 
ekonomických subjektů podniká v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, opravách  
a údržbě motorových vozidel (843), v zemědělství, lesnictví a rybářství (569), ubytování, 
stravování a pohostinství (392) a průmyslu (376). Nezaměstnanost v regionu MAS byla 
k 31. 12. 2012 na úrovni 5,2 %, což je vzhledem k úrovni nezaměstnanosti okresu 
Klatovy i Plzeňského kraje velmi nízké číslo. Důvody tohoto stavu jsou jednak velmi nízká 
hustota osídlení regionu (23,59 obyvatele/km2) a velmi častá vyjížďka za prací do 
zahraničí (7,6 % v okresu Klatovy). 
 
Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2012 
MAS Ekoregion 

Úhlava 
Okres Klatovy Plzeňský kraj Česká republika 

5,2 % 9,07 % 7,31 % 9,36 % 
(Zdroj MPSV) 
 
 
Na území MAS nejsou žádné průmyslové a rozvojové zóny. Jistý potenciál takového 
využití mají areály bývalých kasáren v Janovicích nad Úhlavou a v Nýrsku, které jsou 
v současné době evidované jako tzv. brownfields. Areál v Janovicích nad Úhlavou je 
v současné době využíván z 60%, areál v Nýrsku na intenzivnější využití teprve čeká. 
 
Obce MAS Ekoregion Úhlava plánují následující aktivity v oblasti podpory zvýšení 
ekonomické činnosti. 
 

 
Obec 

 

 
Záměry 

 
Modrava Ekofarma a penzion Filipova Huť 
Nýrsko 1. Příprava pozemků pro podnikání ve směru na Hadravu 

2. Vybudování komunikace k areálu TS z Palackého ulice 



 
Podnikatelské aktivity související s cestovním ruchem stejně jako záměry obcí v této 
oblasti jsou řešeny v rámci pracovní skupiny Cestovní ruch. 
 
 

Výstupy z analýzy 
 

1. V regionu chybí drobní podnikatelé, biofarmy i samostatně hospodařící rolníci, 
kteří by vytvářeli regionální produkty, popř. využívali farmářské trhy či prodej ze 
dvora. 

2. V regionu jsou dva objekty, které jsou v národní databázi brownfieldů, a to bývalá 
kasárna v Nýrsku a Janovicích nad Úhlavou. Další objekty lze spíše přiřadit do 
kategorie nevyužívané objekty. Problémem některých obcí jsou ekologické zátěže 
v bývalých zemědělských objektech. 

3. Nezaměstnanost v regionu i přes ekonomickou recesi je v porovnání s jinými 
venkovskými regiony nízká. 

4. MAS by se měla zaměřit na iniciaci projektů, které podpoří rozvoj drobného 
podnikání a živností. 

 


