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2
2.1

ÚVOD
Zadavatel a jeho zadání

V průběhu roku 1999 se v severní a severovýchodní části okresu Tachov začal
objevovat zájem obcí o společné řešení problémů nadobecního charakteru.
Snahou všech přípravných jednání starostů bylo jednoznačně určit okruhy problémů,
které jsou pro dané území společné a k jejichž řešení by aktivity mikroregionu měly
přispět. Rozvoj lázeňství spojený s rozvojem venkovské turistiky je od počátku
vnímán za hlavní společný úkol, který zainteresované obce spojuje.
Z tohoto prvního výčtu byly po několika konzultacích všech zainteresovaných
zástupců následně stanoveny společné prioritní úkoly pro mikroregion. Bylo
ustanoveno zájmové sdružení obcí - mikroregion Konstantinolázeňsko, s cílem
zajistit trvalý rozvoj členských obcí. Jedním z prvních určených úkolů bylo zajištění
zpracování tohoto strategického rozvojového dokumentu.

2.2

Zpracovatel

Strategie byla zpracována pracovníky Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje a Centrem pro komunitní práce Plzeň, pro sdružení obcí mikroregionu
Konstantinolázeňsko. Důvodem pro zadání byla potřeba přípravy základního
koncepčního dokumentu, jehož tvorba bude motivovat hledání a stanovení
základních směrů a projektů pro sociálně ekonomický rozvoj mikroregionu. Na
přípravě strategie se významně spolupodíleli pracovníci okresního úřadu, zejména
referátu regionálního rozvoje, další pracovníci státní správy a v neposlední řadě
starostové obcí mikroregionu.

2.3

Dokument „Strategie rozvoje mikroregionu Konstantinolázeňsko“

Strategie mikroregionu Konstantinolázeňsko je koncepční materiál, který si klade za
cíl popsat klíčové jevy mikroregionu, analyzovat je a navrhnout dlouhodobé cíle a
směry pro rozvoj daného území.

2.4

Metodika zpracování dokumentu

Strategie navazuje na již zpracované dokumenty - Marketingová studie rozvoje
cestovního ruchu v okrese Tachov (1998), Program hospodářského a sociálního
rozvoje okresu Tachov (1993 a jeho aktualizace z roku 1996), Informační příručka o
okrese Tachov (1995) a Strategie rozvoje plzeňského kraje. V řadě případů strategie
mikroregionu Konstantinolázeňsko z těchto dokumentů vychází a v dané oblasti je
precizuje. Návaznost je zajištěna použitím shodné metodologie zpracování i
strukturou textu. Při zpracování situační analýzy byly mimo jiné použity dotazníky,
které byly zaslány obcím a jimi vyplněny.
Postup zpracování vycházel z osvědčené metodologie zahrnující provedení situační
analýzy území, následně analýzy slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení
(SWOT) a konečně formulace strategie. Strategie je zaměřena nejen na definici
dlouhodobých cílů a směrů, ale soustřeďuje se i na určení způsobu implementace; tj.
odpovídá na otázku jak organizačně zajistit realizaci strategie. Poslední částí
strategie je sestavení akčního plánu, který stanoví počáteční soubor nejdůležitějších
aktivit mikroregionu pro období jednoho roku. Předpokladem je, že tento akční plán
bude každoročně revidován a doplňován o další aktivity.
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2.5

Struktura dokumentu

Dokument se skládá ze dvou hlavních částí. První analytická část obsahuje
souhrnnou situační analýzu a SWOT analýzu sledovaného území. Druhá část
dokumentu je zpracována již jako návrhová, strategická a vyplývají z ní prioritní
projektové záměry mikroregionu. Členění dokumentu je naznačeno níže:
Analytická část
 Situační analýza
 SWOT analýza
Strategická část
 Vize
 Oblast
 Cíl
 Opatření
 Aktivita
 Implementace
 Akční plán

2.6

Cíle zpracování dokumentu

Strategie je koncipována nejen jako dokument, který má za úkol formulovat klíčové
problémy obcí a ve vzájemné shodě jasně vytýčit a definovat globální a strategické
cíle, rozvojové priority mikroregionu jako celku i aktivity k jejich dosažení, ale i jako
podklad a podpůrný nástroj pro zdůvodňování potřeb finančních dotací ze státních
zdrojů i z předvstupních programů a strukturálních fondů EU. Materiál je zpracován
pro výhledové období let 2001 – 2006, tj. jako střednědobý rozvojový dokument
mikroregionu. Při zpracování a prezentaci byl ve shodě s „programovými principy
EU“ kladen důraz na konsensus samosprávy, státní správy, podnikatelského sektoru
a veřejnosti.

2.7

Vymezení členů mikroregionu

Ke dni dokončení strategie je členy sdružení těchto 9 obcí:
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Konstatntinovy Lázně, Černošín, Cebiv, Horní Kozolupy, Olbramov,
Lestkov, Bezdružice, Kokašice, Záchlumí
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2.8

Základní údaje o mikroregionu

Základní údaje o mikroregionu
Obec

Části obce

Bezdružice Dolní Polžice
Horní Polžice
Kamýk
Kohoutov
Křivce
Pačín
Řešín
Zhořec

Poč. obyv.
k 1.1. 2000
998

Kat.
vým. (ha)
3202

Matrika

Stavební

Finanční

Bezdružice

Bezdružice

Stříbro

Cebiv

Bezemín

297

1061

Bezdružice

Bezdružice

Stříbro

Černošín

Krásné Údolí
Lažany
Lhota
Ostrovce
Pytlov
Třebel
Víchov
Záhoří

1087

4220

Černošín

Stříbro

Stříbro

Horní
Kozolupy

Očín
Slavice
Strahov

286

2277

Bezdružice

Bezdružice

Stříbro

Kokašice

Čeliv
Krasíkov
Lomy

298

1345

Bezdružice

Bezdružice

Stříbro

Konstantin
ovy Lázně

Břetislav
Dlouhé
Hradiště
Nová Ves
Okrouhlé
Hradiště
Poloučany
Potín
Šipín

968

2380

Bezdružice

Bezdružice

Stříbro

Lestkov

Domaslav
Hanov
Stan
Vrbice u
Bezdružic
Vysoké
Jamné

336

3877

Planá

Planá

Tachov

Olbramov

Kořen
Zádub

75

1494

Černošín

Stříbro

Stříbro

435

442

Stříbro

Stříbro

Stříbro

Záchlumí

Ceklem 9
Celkem 34
4780
20298
Tabulka č. 1. Zdroj: OkÚ Tachov, Referát regionálního rozvoje 2000
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Situační analýza
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3

SITUAČNÍ ANALÝZA

3.1
3.1.1

Dosavadní koncepční dokumenty a jejich shrnutí
Program hospodářského a sociálního rozvoje okresu Tachov

V průběhu roku 1991 a 1992 byl Okresním úřadem Tachov zpracován strategický
dokument Program hospodářského a sociálního rozvoje okresu Tachov. Na jeho
přípravě se podíleli vybraní představitelé měst a obcí, ČSÚ, zástupci úřadu práce a
školského úřadu a dalších institucí. Grafickou část tohoto programu zpracoval
Urbioprojekt Plzeň.
Zpracování tohoto programu vycházelo z metodiky vydaných Ministerstvem pro
hospodářskou politiku v roce 1992. Program nemá závazný charakter, jedná se
doporučující, informativní a koordinační materiál. Jeho předpokládaná aktualizace je
2-3 roky.
Program obsahuje dvě části. V první části je analyzováno obyvatelstvo, přírodní
zdroje, hospodářská struktura, trh práce, dopravní infrastruktura, životní prostředí,
rozpočty obcí i OkÚ a vztahy překračující hranice okresu. Na závěr jsou zhodnoceny
předpoklady dalšího vývoje a formulovány strategické cíle pro rozvoj regionu. Ve
druhé části programu jsou formulovány úkoly a problémy, které je v celookresním
měřítku nutné řešit.
Program hospodářského a sociálního rozvoje okresu Tachov byl naposledy
aktualizován v roce 1996.
3.1.2

Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu v okrese Tachov

V roce 1998 zpravovalo Středisko pro výzkum regionálního rozvoje při ekonomické
fakultě Západočeské univerzity v Chebu Marketingovou studii rozvoje cestovního
ruchu v okrese Tachov. Hlavním cílem této rozvojové studie bylo analyzovat situaci
cestovního ruchu na Tachovsku a navrhnout opatření k podpoře cestovního ruchu
v nejbližších 3 - 5 letech. Studie má sloužit jako strategický materiál pro všechny,
které spojuje zájem dosáhnout zkvalitnění a rozvoje cestovního ruchu na Tachovsku.
Strategie obsahuje situační analýzu cestovního ruchu a kulturních předpokladů
rozvoje cestovního ruchu, prognózu vývoje a strategické cíle rozvoje. Dále strategie
identifikuje cílové turistické skupiny. Součástí strategie je i katalog konkrétních
opatření pro podporu turistiky. V závěru strategie popisuje koncept turistického
informačního systému a charakterizuje programy podpory podnikání v cestovním
ruchu.
3.1.3

Strategie rozvoje Plzeňského kraje

V únoru 1999 byl dokončen dokument „Strategie rozvoje Plzeňského kraje“, který na
podnět Ministerstva pro místní rozvoj ČR zpracovala Regionální rozvojová agentura
Most.
Tato strategie byla zpracována jako střednědobý rozvojový dokument plzeňského
kraje pro činnost budoucí krajské samosprávy s výhledem 2000 - 2006. Materiál
sloužil jako podklad pro zpracování „Návrhu národní strategie rozvoje ČR“ a
„Regionálního operačního programu Jihozápadní Čechy“.
Z poznatků „Strategie Plzeňského kraje“ vyplývá, že čtyři z devíti členských obcí
mikroregionu Konstantinolázeňsko patří v okrese Tachov do kategorie sídel
s rozvojovými předpoklady. Tato koncentrace rozvojových sídel ukazuje na solidní
rozvojový potenciál sledovaného území, který však musí být vhodně využit.
Obecné problémy Konstantinolázeňska jsou obdobné jako v řadě jiných venkovských
oblastí. Je to například nutnost stabilizace obyvatelstva, podpora rozvoje lidských
zdrojů, další rozvoj infrastruktury, systematický rozvoj území a sídel.
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3.1.4

Územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí

Stav rozpracovanosti ÚPD v obcích mikroregionu Konstantinolázeňsko je různý.
Hlavní centra, tzn. Konstantinovy Lázně a Černošín mají aktuální územní plány.
Bezdružice a Záchlumí mají územní plán rozpracovaný. Pro většinu ostatních obcí
(Olbramov, Záchlumí, Kokašice, Lestkov) je zpracována urbanistická studie. Žádnou
územně plánovací dokumentaci nemají zpracovány Horní Kozolupy.
3.1.5

Programy obnovy vesnice

Místní programy obnovy vesnice jsou zpracovány pro všechny obce s výjimkou
Horních Kozolup, které mají v současné době do POV podanou přihlášku. Tyto
programy mají za úkol kompletně zmapovat obec a formou doporučení a návrhů
přispět k jejímu dalšímu všestrannému rozvoji v rámci možností obce, podpořených
navíc zejména dotačním titulem MMR ČR – „Program obnovy venkova“, který si
klade jako jednu z podmínek přijmutí obce do programu zpracovaný „Místní program“
a schválený územně plánovací podklad pro území obce.
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3.2
3.2.1

Poloha a přírodní podmínky
Poloha

Mikroregion Konstantinolázeňsko se rozkládá v severovýchodní části okresu Tachov,
který leží v severozápadní části VÚSC Plzeňský kraj a jeho západní hranice je
totožná se státní hranicí České republiky se Spolkovou republikou Německo. Severní
hranice mikroregionu Konstantinolázeňsko je zároveň okresní a krajskou hranicí
s okresem Karlovy Vary respektive s VÚSC Karlovarský kraj.

Východním směrem sousedí mikroregion s okresem Plzeň – sever. Zbývající hranice
mikroregionu je tvořena katastrálními hranicemi dalších obcí okresu Tachov.
Důležitým faktem při vymezení polohy a vnějších vztahů mikroregionu
Konstantinolázeňsko je, že na jihu sledované území hraničí s mikroregionem
Stříbrsko, jehož členy jsou také obce Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Černošín,
Kokašice a Záchlumí. Vzhledem ke zmíněnému faktu, že Konstantinolázeňsko leží
v okrese Tachov je nutno zdůraznit, že celé území je součástí euroregionu Egrensis.
Právě tato skutečnost umožňuje členským obcím čerpat finanční prostředky
z předvstupního fondu EU - Phare CBC, který je určen na podporu příhraničních
euroregionů. Výhoda mikroregionu Konstantinolázeňsko oproti „vnitrozemským“
mikroregionům spočívá nejen ve zmíněné finanční pomoci, ale i v osvojení
metodologie při zpracování projektů podle norem EU.
Území mikroregionu spadá pod kompetence pověřených obecních úřadů Bezdružice
(Bezdružice, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice a Konstantinovy Lázně), Planá
(Lestkov) a Stříbro (Černošín, Olbramov a Záchlumí). Přirozenou západní a východní
hranici Konstantinolázeňska tvoří koryta vodních toků, jedná se o Kosí potok
v západní části území a dále o Úterský potok, který lemuje východní hranici
mikroregionu. Okolí obou zmíněných vodních toků je poměrně hustě zalesněno, což
ještě umocňuje jejich bariérový efekt.
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Mezi největší sídla mikroregionu patří obce Bezdružice, Černošín a Konstantinovy
Lázně. Konstantinovy Lázně lze považovat za centrum sledovaného území,
vzhledem k jejich velikosti, poloze a hlavně atraktivitě způsobené existencí
léčebných lázní. Vztahy uvnitř mikroregionu a jeho vazby s okolím jsou různě
intenzivní z hlediska jejich vymezení.

Nejvýznamnější vazby mikroregionu na centra vyššího řádu jsou orientovány na
Stříbro, dále pak na města Tachov, Planá a Mariánské Lázně. Další vazby, které
jsou důležité zejména z hlediska zaměstnanosti, existují na sousední Bavorsko. Při
hodnocení vazeb dojížďky za studiem do středních a vysokých škol je nutno
zdůraznit západočeskou metropoli Plzeň. Plzeň dále poskytuje pracovní příležitosti a
nabízí pro obyvatele Konstantinolázeňska služby a občanskou vybavenost
nejvyššího řádu. Mikroregion Konstantinolázeňsko leží z hlediska dopravní polohy
v periferní oblasti. Územím, respektive jeho jihozápadní částí, prochází silnice II.
třídy č.230 (Stříbro – Planá - Cheb). Železniční síť je v mikroregionu zastoupena
regionální tratí Pňovany – Bezdružice, která navazuje na trať Praha – Plzeň – Cheb.
Z hlediska dopravní polohy je důležité zmínit blízkost dálnice D 5 Praha – Plzeň –
Rozvadov.
3.2.2
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Přírodní podmínky

Mikroregion Konstantinolázeňsko má pestré přírodní podmínky dané členitým
reliéfem. Z geomorfologického hlediska náleží většina území k Poberounské
soustavě, do severní části mikroregionu zasahuje Krušnohorská soustava
s geomorfologickým útvarem Tepelská vrchovina kam patří Bezdružická vrchovina,
která hraničí podél zlomového svahu na jihozápadě s Tachovskou brázdou .
Tuto část mikroregionu pokrývají plošiny na rozvodí vodních toků mezi údolními
hřbety a ojedinělé sopečné útvary. Údolí vodních toků jsou v této podoblasti hluboce
zařezané a široce otevřené. Jejich svahy jsou často asymetrické. Střední a jižní část
mikroregionu pokrývá Stříbrská pahorkatina, která je částí zmiňované Poberounské
soustavy. Převládají zde rozsáhlé plošiny ve výškách 450 – 600 m.n.m. nad
povrchem pahorkatiny vyčnívají rozptýlené sopečné vrchy, z nichž nejvyšší Vlčí hora
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(704 m.n.m.) je zároveň nejvyšším bodem mikroregionu. Mezi další významné vrchy
patří Ovčí vrch (697 m.n.m.), Hradišťský vrch (632 m.n.m.) a Krasíkov (635 m.n.m.).
Na severu mikroregionu, kde Stříbrská pahorkatina přechází do Tepelské vrchoviny,
nadmořská výška reliéfu stoupá, jihovýchodním směrem naopak reliéf klesá. Mezi
plošně nejrozsáhlejší geologické útvary patří algonkium a žilné horniny.

Konstantinolázeňsko spadá do mírně teplé oblasti, území mikroregionu zasahuje do
oblastí MT 5 a MT 7, které jsou charakterizovány počtem 40 –50 letních dnů a
o
průměrnou roční teplotou vzduchu 6 – 8 C. Sever území, který náleží k Tepelské
plošině se vyznačuje mírně suchým podnebím s převážně mírnou zimou. Střední a
jižní část mikroregionu patřící ke geomorfologickému útvaru Stříbrská pahorkatina
náleží k nejteplejším oblastem Tachovského okresu a je charakterizována ročním
úhrnem srážek 525 mm. Poměrně nízký úhrn ročních srážek celého okresu Tachov
oproti jiným okresům Plzeňského kraje je způsoben jeho polohou v srážkovém stínu
pohraničních hor.
Celé území Konstantinolázeňska patří do povodí řeky Mže. K nejvýznamnějším
vodním tokům patří levobřežní přítoky Mže - Kosí potok, Černošínský potok a
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Úterský potok. Mezi další vodní toky patří Kozolupský potok a Hadovka, které jsou
pravobřežnými přítoky Úterského potoka. Na území mikroregionu se nachází několik
rybníků, k největším patří Víchovský rybník (19 ha) a Zaječí rybník. Vodní toky Kosí
potok, Hadovka a Úterský potok protékají hluboce zaříznutými kaňonovitými údolími
lemovanými lesními porosty s výskytem chráněné fauny. Tyto lokality jsou vyhlášeny
jako přírodní parky. Mezi přírodní podmínky, které významnou měrou ovlivňují
atraktivitu mikroregionu patří výskyt léčivých minerálních pramenů v Konstantinových
Lázních. Minerální voda v Konstantinových Lázních z hloubky 40 m je bezbarvá, čirá
se slabým pachem po sirovodíku.
Konstantinolázeňsko se vyznačuje druhovou pestrostí vegetace a je poměrně hustě
zalesněno, lesní celky jsou méně rozsáhlé a jsou relativně rovnoměrně rozptýlené.
Z lesních kultur převažují jehličnaté smrkové lesy. Z fauny je nejvíce zastoupena
černá zvěř, srnčí a jelen sika, dále se zde vyskytuje zajíc a bažant. Vzhledem
k poměrně vysoké čistotě vodních toků se zde vyskytují ryby z čeledí pstruhovitých.
3.2.3

Využití krajiny

Struktura využití území mikroregionu z hlediska podílu zastoupení jednotlivých ploch
je znázorněna v tabulce č. 2. Konstantinolázeňsko zaujímá 15% rozlohy okresu
Tachov a z hlediska struktury využití území se vyznačuje vyšším podílem
zemědělské půdy a naopak nižším zastoupením lesních ploch oproti okresnímu
průměru. Podíl zemědělské půdy činí v mikroregiomu 58,8%, což je téměř o 10%
více než je hodnota tohoto ukazatele za okres Tachov. V devadesátých letech
dochází k mírnému poklesu podílu zemědělské půdy v mikroregionu i v celém okresu
Tachov, pokračování tohoto trendu se dá předpokládat i do budoucna. Podíl orné
půdy na zemědělské půdě se pohybuje v okresu i v mikroregionu mezi 65% - 70%. I
v tomto případě probíhá a dále bude probíhat pokles podílu orné půdy, který je
způsoben útlumem zemědělské výroby. Ve skutečnosti je podíl orné půdy menší,
neboť katastrální úřad neprovádí převody orné půdy na louky a pastviny dostatečně
rychle.
Lesní plochy zaujímají 35,2% rozlohy mikroregionu Konstantinolázeňsko, což je
zhruba o 8% méně než činí průměrná hodnota okresu Tachov a dá se konstatovat,
že lesnatost mikroregionu dosahuje stejných hodnot jako Česká republika. Z nižší
lesnatosti mikroregionu oproti okresu Tachov vyplývá již zmíněný vyšší podíl
zemědělské půdy. Vodní plochy zabírají 0,7% rozlohy mikroregionu, což je ve
srovnání s podílem za okres Tachov více než dvakrát méně. Tento fakt je způsoben
hojným výskytem rybníků ve střední části okresu v geomorfologickém útvaru
Tachovská brázda. Do budoucna je možné předpokládat, že bude stále docházet
k úbytku zemědělské půdy, z toho zejména orné půdy, na úkor nárůstu především
lesních ploch.
Přehled podílu zemědělské půdy, lesních, vodních, zastavěných a ostatních
ploch
Území
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Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
MR celkem
Okres
Tachov

Plocha
celkem v
ha
3202
1061
4220
2277
1345
2380
3877
1494
442
20298

Podíl
zem.
půdy v %
59,3
60,1
55,9
59,9
63,5
62,1
59,4
52,7
61,7
58,8

137860

48,6

Z toho
orné v %
59,6
79,6
63,7
81,1
63,7
64,8
63,9
62,6
83,2
66,5
69,6

Podíl
Podíl
Podíl
Podíl ost.
lesních
vodních
zastav.
ploch v %
ploch v % ploch v % ploch v %
34,9
1,0
0,8
4,0
34,2
1,2
0,7
3,8
37,4
0,9
0,8
5,0
36,1
0,7
0,5
2,8
27,5
0,6
0,7
7,7
30,4
0,7
1,0
5,8
35,8
0,6
0,5
3,7
43,8
0,6
0,4
2,5
30,9
0,4
1,3
5,7
35,2
0,8
0,7
4,4
43,2

Tabulka č. 2. Zdroj: OkÚ Tachov, Referát regionálního rozvoje

1,7

0,8

5,7
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3.3
3.3.1

Obyvatelstvo a osídlení
Obyvatelstvo

Stav a vývoj obyvatelstva patří bezesporu mezi nejdůležitější indikátory každé
územní jednotky. Dobrá demografická skladba je základním předpokladem rozvoje a
zároveň také jedním z jejích hlavních cílů. Nejdůležitější a výchozí charakteristiku –
počet obyvatelstva v současné době – poskytuje už tabulka č. 1 v kapitole věnované
obecnému popisu mikroregionu Konstantinolázeňska. Z ní vyplývá, že tento územní
2
útvar svojí rozlohou zhruba 202 km a současným počtem 4780 obyvatel vykazuje
2
hustotu 23,6 obyvatel na 1 km . Zmíněná hustota osídlení ukazuje že
Konstantinolázeňsko je velice řídce zalidněným územím. K těmto závěrům
docházíme při srovnání hustoty osídlení okresu Tachov, která činí 37 obyvatel na 1
2
km a vzhledem k faktu, že okres Tachov má nejnižší hustotu osídlení ze všech
okresů České republiky. Velice řídké osídlení Konstantinolázeňska dále dokazuje
2
srovnání tohoto ukazatele s průměrem za ČR (131 obyvatel na 1 km ).
Z tabulky č. 3 je patrný vývoj počtu obyvatel mikroregionu Konstantinolázeňsko.
První údaj o počtu obyvatel je v tabulce uveden za rok 1930, kdy proběhlo poslední
předválečné sčítání obyvatel a na území mikroregionu tehdy žilo 11 602 obyvatel.
Další údaj o počtu obyvatel je uveden za rok1950 a tehdy ve sledovaném území žilo
5 827 obyvatel. Ze srovnání obou údajů je patrné, že během dvaceti let došlo
k úbytku téměř poloviny obyvatelstva, který byl částečně způsoben odchodem
českého obyvatelstva po zabrání sudet do vnitrozemí, ale zejména poválečným
vysídlením německého obyvatelstva.
Údaje o počtu obyvatelstva mikroregionu za posledních 50 let (viz. tabulka č. 3 1970, 1990, 1999) ukazují, že během tohoto období docházelo k jeho neustálému
snižování.
Dá
se
předpokládat,
že
část
obyvatelstva
mikroregionu
Konstantinolázeňsko se během tohoto období přestěhovala do větších sídel okresu
Tachov (Tachov, Stříbro, Planá), neboť počet obyvatel okresu od poválečných let do
současnosti nepatrně stoupá. Při podrobnějším pohledu na vývoj počtu obyvatel
v posledním desetiletí docházíme k závěrům, že počet obyvatel mikroregionu
Konstantinolázeňsko je v tomto období víceméně konstantní a pohybuje se okolo
hodnoty 4 800 obyvatel. Pro doložení stagnace ve vývoji počtu obyvatel v posledních
letech je uvedena tabulka č. 4, která vyjadřuje celkový přírůstek / úbytek obyvatelstva
a migrační saldo k za rok 1997. Z tabulky č. 4 je patrné že v roce 1997 přibyli
v mikroregionu pouze 2 obyvatelé. Z uvedené tabulky je dále zajímavý pohled na
jednotlivé obce mikroregionu právě z hlediska celkového přírůstku nebo úbytku a
migračního salda obyvatelstva.
Vývoj počtu obyvatel Konstantinolázeňska
Území
Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
MR Celkem

Rok 1930
2013
585
2722
908
698
1800
1992
670
214
11602

Rok 1950
983
276
1361
498
347
1153
872
226
111
5827

Rok 1970
1034
299
1349
392
293
1075
559
132
207
5340

Rok 1990
980
281
1135
297
269
1021
352
78
405
4818

Rok 1999
998
297
1087
286
298
968
336
75
435
4780

Tabulka č. 3. Zdroj: OkÚ Tachov, Referát regionálního rozvoje

Největšího celkového přírůstku obyvatel v roce 1997 způsobeného kladným
migračním saldem dosáhly obce Konstantinovy Lázně a Černošín, naopak největší
celkový úbytek obyvatel způsobený stejnou příčinou zaznamenaly obce Bezdružice a
Kokašice.
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Migrační saldo a přirozený přírůstek obyvatel Konstantinolázeňska k 31.12.
1997
Území

Migrační saldo

Přírůstek/
úbytek - celkem

Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
MR Celkem

-17
3
12
3
-14
16
-2
-2
5
4

-14
3
12
3
-12
13
-2
-3
2
2

Tabulka č. 4. Zdroj: OkÚ Tachov, Referát regionálního rozvoje

Demografický potenciál je nutno dále analyzovat ze strukturálních a kvalitativních
hledisek. Pro některé z nich však není dostatek aktuálních podkladů, takže i dnes se
musíme spokojit s výsledky sčítání lidí, bytů a domů v ČR v roce 1991 (SLBD 1991).
K jedním z nejdůležitějších kvalitativních ukazatelů patří věková struktura
obyvatelstva, kterou nejlépe vyjadřuje index stáří (viz tabulka č. 5).
Obecně nízká hodnota indexu stáří vyjadřuje vyšší podíl obyvatel v předproduktivním
věku a vypovídá o příznivém složení populace. Hodnota indexu stáří k 1.1. 1999 byla
v mikroregionu Konstantinolázeňsko 86,1, což je ve srovnaní s okresem Tachov o 13
bodů více, přesto však lze konstatovat, že věková struktura populace je ve
sledovaném území příznivá. K tomuto závěru docházíme proto, neboť hodnota
indexu stáří v okrese Tachov patří mezi nejnižší v celé ČR.
Věková struktura obyvatelstva k 31.12. 1998
Území

Počet
obyvatel
0–14 let

Podíl v
%
0–14 let

Počet
obyvatel
15-59 let

Podíl v %
15-59 let

Počet
Podíl v % Index
obyvatel
60 let a
stáří
60 let a
více
*)
více
142
14
71,7
36
13
54,5
168
15
89,4
67
25
148,9
45
16
81,8
203
21
115,3
65
20
110,2
12
17
75,0
49
11
44,1
787
17
86,1

Bezdružice
198
20
640
65
Cebiv
66
24
175
63
Černošín
188
17
729
67
H. Kozolupy
45
17
157
58
Kokašice
55
19
189
65
K.Lázně
176
18
606
62
Lestkov
59
18
206
62
Olbramov
16
23
43
61
Záchlumí
111
25
279
64
MR Celkem
914
19
3024
64
Okres
Tachov
9919
19
34096
66
Plzeňský
kraj
16,5
64,8
*) Počet osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 0 –14 let

7301

14

73,6

18,7

113,3

Tabulka č. 5. Zdroj: OkÚ Tachov, Referát regionálního rozvoje

Toto srovnání je patrné z tabulky č. 5, kde je uvedena hodnota indexu stáří
v Plzeňském kraji 113,3. Obecně nízká hodnota indexu stáří v mikroregionu
Konstantinolázeňsko souvisí nejen s poválečnou obměnou populace, ale
pravděpodobně také s výraznou podporou bytové výstavby v letech 1961 – 1991
v okrese Tachov. Při hodnocení indexu stáří v jednotlivých obcích mikroregionu je
nutno zmínit nízkou hodnotu tohoto ukazatele v obcích Záchlumí a Cebiv a naopak
vyšší podíl obyvatel v poproduktivním věku v obci Horní Kozolupy.
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Další kvalitativní charakteristikou obyvatelstva je jeho struktura z hlediska nejvyššího
dosaženého vzdělání. V tomto směru je velice zajímavé porovnání poměrů
v mikroregionu Konstantinolázeňsko proti vyšším územním jednotkám podle
výsledku SLBD 1991, které znázorňuje tabulka č. 6. Ze srovnání údajů je zřejmé, že
celková úroveň vzdělání obyvatelstva je v mikroregionu Konstantinolázeňsko
výrazně pod úrovní všech vyšších územních jednotek včetně okresu Tachov jako
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celku. To samo o sobě signalizuje, že zde pracovníci s vyšší kvalifikací nenacházejí
dostatečné uplatnění. Ani tato struktura se od roku 1991 patrně podstatněji
nezlepšila. Nízká úroveň vzdělanosti bude tedy i v blízké budoucnosti negativně
ovlivňovat zdejší ekonomiku a zprostředkovaně i demografické poměry. Mezi příčiny
tohoto stavu patří nízká urbanizovanost území s malým zastoupením průmyslu a
zejména služeb a s převládajícím zemědělským charakterem.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva k 1.1. 1991
Území
Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
MR Celekm
Okres
Tachov
Plzeňský kraj
Česká
republika

Základní
vzdělání
abs.
328
97
440
163
99
306
162
39
119
1753

Základní
vzdělání
v%
43,7
47,5
50,1
68,8
46,9
38,5
60,4
66,1
42,0
47,5

15561

40,9
33,1

Vyučení
abs.

Vyučení
v%

SŠ
abs.

SŠ
v%

VŠ
abs.

VŠ
v%

192
70
261
49
71
246
64
12
118
1083

25,6
34,3
29,7
20,7
33,6
30,9
23,9
20,3
41,7
29,4

209
33
157
24
37
213
39
6
41
759

27,8
16,2
17,9
10,1
17,5
26,8
14,6
10,2
14,5
20,6

22
4
21
1
4
30
3
2
5
92

2,9
2,0
2,4
0,4
1,9
3,8
1,1
3,4
1,8
2,5

11743

30,9
36,0

8932

23,5
23,3

1818

4,8
6,3

33,1

35,4

22,8

7,2

Tabulka č. 6. Zdroj: OkÚ Tachov, Referát regionálního rozvoje

3.3.2

Bytový fond

S demografickou strukturou obyvatelstva velmi úzce souvisí i problematika stavu a
vývoje bytového fondu. Průběžná evidence na tomto úseku není aktuálně k dispozici
i přesto že proběhlo dotazníkové šetření mezi zástupci samosprávy členských obcí
mikroregionu (údaje o počtu a využití bytů nejsou srovnatelné za jednotlivé obce).
Proto pro podrobnější analýzu musí být opět použity výsledky SLBD 1991. Z tabulky
č. 7 vyplývá, že ke dni sčítání bylo v mikroregionu zjištěno 1863 bytových jednotek,
z tohoto počtu jich bylo 1605 trvale obydlených, což znamená že cca 14% bytů je
neobydlených. Tento podíl překračuje hodnoty okresu Tachov i Plzeňského kraje. Dá
se však předpokládat, že určitý podíl neobydlených bytů slouží k rekreačním účelům
i když nejsou za tímto účelem evidovány. Vzhledem k charakteru území je důležité
zmínit počet rekreačních objektů vymezených k tomuto účelu. Z tohoto hlediska je
nejvyšší soustředění objektů individuální rekreace v Černošíně, v Konstantinových
Lázních, v Lestkově a v Olbramově.
Struktura bytového fondu
Území

Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
MR Celkem
Okres Tachov
Plzeňský kraj

Byty celkem

391
94
410
114
113
413
173
33
122
1863

Trvale
obydlené byty

Trvale
obydl.byty v
RD v%

332
91
360
97
93
361
131
24
116
1605

Tabulka č. 7. Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991

53
47
73
86
65
55
74
100
53
62
44,4
43,7

Neobydlené
byty v %
15
3
12
15
18
13
24
27
5
14
8,2
10,7

Objekty
individuální
rekreace
49
15
172
18
26
123
82
37
0
522
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Stáří bytového fondu
Území

Podíl bytů v domech
postavených do roku 1919 v %

Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí

38
29
41
39
30
23
34
17
4

Podíl bytů v domech
postavených po roce 1946 v %
42
54
32
3
40
45
28
0
87

Tabulka č. 8. Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991

V tabulce č. 8 jsou uvedeny podíly bytů postavených v jednotlivých obdobích. Při
hodnocení stáří bytového fondu docházíme k závěrům, že podíl bytů postavených do
roku 1919 je až na vyjímky vyšší než okresní a krajský ukazatel (okr. Tachov a
Plzeňský kraj cca 20% bytů do r.1919). V tomto směru jsou na tom nejhůře
Bezdružice, Černošín a Horní Kozolupy. Zajímavá situace je v obcích Horní
Kozolupy a Olbramov kde od konce padesátých let došlo takřka k zastavení bytové
výstavby.
Při
celkovém
hodnocení
bytového
fondu
v mikroregionu
Konstantinolázeňsko lze konstatovat, že se jedná o území se starým bytovým
fondem s nižší vybaveností bytů a s vyšším podílem objektů sloužících k rekraci.
Podle dotazníkového šetření dochází k bytové výstavbě v současnosti pouze
v obcích Černošín a Záchlumí.
3.3.3

Osídlení

Vývoj osídlení mikroregionu Konstantinolázeňsko byl ovlivněn změnami, ke kterým
došlo v důsledku odsunu občanů německé národnosti po II. Světové válce. Tento
klesající trend počtu obyvatelstva je popsán v kapitole obyvatelstvo. Vlivem
zmíněných válečných událostí zde došlo k přerušení kontinuity osídlení. Některá
nuceně opuštěná sídla nebyla po skončení války zcela osídlena. Hlavní rozdíly
zdejšího pohraničního území oproti vnitrozemí spočívaly v jeho odlehlosti, pozici na
západní hranici a nízké úrovně občanské vybavenosti. Zmíněný fakt má za následek
2
velmi nízkou hustotu osídlení, která činí 23,6 obyvatel na 1 km (viz. kapitola
obyvatelstvo).
Mikroregion tvoří 9 obcí a celkem 34 částí obcí (viz tabulka č.1). Urbanistická
struktura sídel má převážně venkovský charakter ve které je zachována dřívější
struktura osídlení. Při diferenciaci jednotlivých sídel je nutné vyčlenit jejich základní
funkce: obytnou, pracovní a obslužnou. Tyto funkce se s postupným vývojem změn
odvětvové struktury ekonomiky postupně mění. Pracovní funkci v mikroregionu plní
z části Černošín, Konstantinovy Lázně a Záchlumí. Obslužnou funkci (základní
občanská vybaveniost) pro mikroregion zastávají největší obce mikroregionu
Bezdružice, Černošín a Konstantinovy Lázně. Ostatní malá sídla plní pouze obytnou
funkci.

3.4
3.4.1
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Občanská vybavenost
Služby

Za relativně dostačující lze považovat obchodní nabídku a služby pouze
v Konstantinových Lázních a v Bezdružicích. V Černošíně je rozšířená základní
nabídka obchodní sítě. V ostatních obcích mikroregionu se provozují pouze prodejny
“Smíšené zboží", případně “Potraviny" a pohostinství. Výrazná část sídel je však bez
jakékoliv prodejny – jde o obec Olbramov a většinu osad a částí ostatních obcí.
Výrazně v mikroregionu chybí prodejny textilu a obuvi, suplované částečně trhovci
zajíždějícími do Bezdružic a Konstantinových lázní. Za službami se v rámci
mikroregionu dojíždí především do Konstantinových Lázní, Černošína a Bezdružic,
mimo mikroregion pak zejména do Stříbra, dále pak do Plané, Tachova a Plzně.
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Za zcela nedostačující je možné označit nabídku ostatních služeb (drobné opravny,
čistírna, kadeřnictví apod.), pouze v Černošíně pracuje kadeřnice a masérka,
některé služby též poskytují Léčebné lázně a.s. v Konstantinových Lázních. Dále je
v mikroregionu několik truhláren a autoopravna.
3.4.2

Školství

Ve všech obcích mikroregionu kromě Olbramova, Horních Kozolup, Lestkova a
Kokašic fungují mateřské školy, které však mají v několika případech problémy
naplnit svoji kapacitu.
V Konstantinových Lázních je 1.-5. třída základní školy kam dojíždějí děti z Cebivi a
Kokašic, od 6. do 9. třídy pak navštěvují školu v Bezdružicích. Do Bezdružic dojíždějí
žáci z těchto sídel: Blažim, Břetislav, Cebiv, Čeliv, Daňkov, Dlouhé Hradiště, Horní
Polžice, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Křivce, Loučky, Nová Ves,
Okrouhlé Hradiště, Olešovice, Poloučany, Rochlov, Řešín, Strahov, Trpísty a Úterý.
Dále je v Bezdružicích i pobočka Základní umělecké školy Stříbro (asi 50 žáků).
Základní škola v Záchlumí se skládá ze dvou dvojtřídek (1.- 2. a 3. - 4.), navštěvují ji
i žáci z Horních Kozolup a Cebivi, od 5. třídy pak dojíždějí do Stříbra. V Černošíně
jsou základní školy dvě: 1.-5. třída a 6.-9. třída, přičemž se uvažuje o jejich sloučení.
Mimo mikroregion dojíždějí děti do ZŠ do Plané (jde zejména o žáky z Lestkova),
Stříbra popř. Plzně (do sportovní ZŠ). Významná část žáků tedy musí již v průběhu
základní školy dojíždět.
Základní školy v mikroregionu
ZŠ - Obec

Počet žáků celkem

Bezdružice
Černošín
K.Lázně
Záchlumí

Počet žáků z dané obce

259
119
73
36

135
88
44
22

Počet dojíždějících
žáků
124
31
29
14

Tabulka č. 9. Zdroj: dotazníkové šetření (2000)

V mikroregionu není žádná střední ani vysoká škola. Zdejší studenti dojíždí zejména
do Stříbra, Tachova, Karlových Varů, Žlutic, Boru u Tachova, Stodu, Plzně a Prahy.
Vzhledem ke klesajícímu počtu dětí mohou mít některé školy (zejména MŠ)
v budoucnu potíže s naplněním kapacity, např. v Lestkově byla škola již zavřena,
problémy při poklesu počtu dětí měla i škola v Záchlumí. Některým školám (např.
Záchlumí) též chybí tělocvičny. Přesto lze úroveň školsví v mikroregionu hodnotit
jako uspokojivou.
3.4.3

Sociální a zdravotní péče

V mikroregionu Konstatinolázeňsko žije 4779 obyvatel, z toho 836 starších 60 let (tj.
18 %). Z terénních sociálních služeb je pro obyvatele mikroregionu dostupná
pečovatelská služba, kterou zabezpečuje Obecní úřad Konstantinovy Lázně a
Městský úřad Stříbro. V současné době je ve výstavbě Dům s pečovatelskou službou
v Konst.Lázních s kapacitou 42 bytových jednotek a v Černošíně s kapacitou 24
bytových jednotek. Kapacita nově vybudovaných domů s pečovatelskou službou
úplně nepokryje potřebu a zájem, přesto však z velké části vyřeší sociální a bytové
problémy občanů.
Pro důchodce a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž zdravotní stav je
takový, že nepotřebují komplexní péči je k dispozici Domov - penzion pro důchodce v
Tachově s kapacitou 78 míst. Všechna zařízení sociální péče spravuje Okresní ústav
sociálních služeb Tachov. Zřizovatelem je Okresní úřad Tachov. V okrese jsou dále
dva domovy důchodců v Tachově s kapacitou 120 míst a jeden v Kurojedech s
kapacitou 68 míst. Zájemci o umístění do domova důchodců a domova penzion pro
důchodce jsou umísťování dle pořadníku (čekací doba je ovšem až 3 roky).
Pro potřeby okresu Tachov i ostatních okresů ČR slouží Ústav sociální péče pro
mentálně postiženou mládež Milíře (ve věku 3 - 26 let) s kapacitou 65 míst.
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Zřizovatelem je Okresní úřad Tachov. Občanům s jiným zdravotním postižením musí
být ústavní sociální péče poskytována mimo okres Tachov.
Významnou roli v oblasti péče o potřebné (zejm. pak starší) občany hraje i vzájemná
péče a výpomoc. V řadě obcí tak starší občané nemají zájem o umístění do domovů
důchodců nebo do domu s pečovatelskou službou a dávají přednost známému
prostředí (jde např. o obce Záchlumí, Lestkov či Olbramov).
Žádný obecní úřad z mikroregionu nemá uzavřenou smlouvu o poskytování
sociálních služeb s občany nebo organizacemi, nepracuje zde žádná charitativní,
nestátní nezisková nebo nadační organizace. Pouze v obci Černošín působí
protidrogová komunita TEEN CHALLENGE se sídlem v Plzni, která má ve svém
programu pomoc závislým lidem na drogách. V tomto resocializačním zařízení je
zavedena forma komunitního života (15 klientů).
Zajišťování zdravotní péče na území mikroregionu Konstantinolázeňsko spadá
převážně pod LSPP polikliniku Stříbro. Rychlá záchranná služba je zajišťována
celookresně z nemocnice v Plané u M. Lázní.
V obcích Černošín, Bezdružice a Konstantinovy Lázně působí privátní lékaři. V
Černošíně působí privátní lékař se specializací všeobecného lékaře, privátní dětský
lékař, privátní lékař stomatolog a privátní lékař gynekolog. V Bezdružicích vykonává
praxi privátní všeobecný lékař, dětský lékař a gynekolog. V Konstantinových Lázních
působí privátní lékařka pro děti a dorost, všeobecný lékař, kardiolog a stomatolog.
Pro občany Lestkova zajišťuje Obecní úřad ordinační hodiny všeobecného lékaře (1
x za 14 dní v bývalém zdravotním středisku přímo v Lestkově a 1 x za měsíc
v Domaslavi).
Konstantinolázeňské Léčebné lázně a.s. jsou nestátní zdravotnické zařízení, které
poskytuje komplexní ústavní a ambulantní péči. Lázeňská péče je zaměřena
především na komplexní diagnostiku, prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního
systému. Léčebný plán zahrnuje režimovou dietní, pohybovou a medikamentózní
léčbu, balneologické a fyziatrické procedury. Interní, kardiologická a angiologická
péče je zde zajišťována smluvními lékaři. Akciová společnost Léčebné lázně
zajišťuje rovněž pohotovostní službu v areálu společnosti pro ambulantní pacienty z
K. Lázní, Bezdružic a blízkého okolí.
3.4.4

Kultura a sport

Nabídka kulturních aktivit není v mikroregionu příliš široká, omezuje se zejména na
občasné zábavy, dny pro děti apod. Ve většině obcí se pořádají každoroční poutě.
V Lestkově a Záchlumí zcela chybí prostor pro pořádání kulturních akcí
(problematické majetkové vztahy k sálu, resp. kulturnímu domu). V Konstantinových
Lázních je kulturní dům uzavřen, kulturní pořady probíhají v jídelně léčebného domu
Prusík. V Bezdružicích funguje jediné kino v mikroregionu. Řada kulturních akcí se
odehrává v Olbramově: jde nejen o tradiční zábavy zaměřené na místní obyvatele,
ale i o spíše alternativní kulturní vystoupení (koncerty, festival amaterských divadel
apod.).
Ve všech obcích kromě Olbramova a Lestkova funguje alespoň jeden sportovní klub,
jde většinou o fotbalové družstvo. V každé obci je též hřiště (v Lestkově pouze
improvizované) v některých obcích fungují různá další sportoviště (tenisové kurty,
volejbalové hřiště) v Záchlumí se dokončuje sportovní areál. V mikroregionu chybí
zejména krytý bazén s dostatečnou kapacitou, fitcentrum a v řadě obcí, včetně
Konstantinových lázní, též tělocvična.
Za sportem se dojíždí v rámci mikroregionu nejvíce do Bezdružic (tělocvična). Dále
je hojně navštěvován zimní stadion v Mariánských Lázních.
3.4.5
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Spolky a zájmové organizace

Konstantinolázeňsko se vyznačuje poměrně aktivním spolkovým životem. Většina
z cca 40 spolků a sdružení v mikroregionu by se dala charakterizovat jako vzájemně
prospěšná, jejich činnost se orientuje zejména na vlastní členy – jde především o
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myslivecká, chovatelská, včelařská, zahrádkářská a sportovní sdružení. Takřka
v každé obci funguje sbor dobrovolných hasičů, který pořádá různé aktivity pro
veřejnost (většinou jde o zábavy apod.). Mimo těchto “obvyklých” spolků působí
v mikroregionu další sdružení:












3.5
3.5.1

Anno Domini (Plzeň) - sdužení usilující o záchranu hradu Švamberka
Babský spolek (Olbramov) – sdružení starších občanek Olbramova
Dámský klub (Cebiv) – pořádá zábavy, dětské hry, soutěže atd.
Dechový soubor mládeže při ZUŠ (Bezdružice)
Divadelní soubory Tuřín a Řepa (Olbramov)
Klub pro záchranu a rozvoj městečka Lestkova
Občanské sdružení Domaslav (Plzeň) – skupina mladých lidí, pořádají
kulturní aj. aktivity
Pomozme si sami (Olbramov) – spolek na ochranu památek
Skautský oddíl (Konstantinovy Lázně)
Solek na záchranu hradu Švamberka (Kokašice)
Spolek na záchranu hradu Volfštejna (Plzeň)

Doprava a technická infrastruktura
Doprava

Mikroregion Konstantinolázeňsko nemá z dopravního hlediska významnou polohu v
nadregionálním železničním ani silničním spojení. Jihozápadní částí území prochází
silnice II. třídy č.230 spojující Stříbro s Planou, dále jsou zde další komunikace II. a
III. třídy. Pro mikroregion je významná silnice II. třídy č.201 spojující mikroregion
s městem Planá a následně, která dále pokračuje jako silnice II. třídy č. 198
do okresního města Tachova. Druhou významnou dopravní osou mikroregionu je
silnice II. třídy č. 202, která propojuje Konstantinolázeňsko přes silnici II. třídy č.230
s městem Stříbrem a následně po této komunikaci nebo dálnicí D5 s Plzní.
Hustota silniční sítě na území mikroregionu Konstantinolázeňsko je z hlediska potřeb
vyhovující. Je zde však převaha silnic III. třídy. Trasy jsou z většiny zastaralé, vedou
v historicky daných stopách přes centra sídel, což nevyhovuje stávajícím dopravním
požadavkům, způsobuje zhoršení bezpečnosti silničního provozu a lokální zhoršení
životního prostředí. Ani technický stav dopravní infrastruktury, zejména povrchů silnic
není uspokojivý. Většina silnic je narušena místními i plošnými výtluky, povrchy
vykazují značné nerovnosti a jsou nehomogenní. Toto je způsobeno především
nedostatkem finančních prostředků na opravy a údržbu. Podobným způsobem lze
hodnotit i stav místních komunikací ve správě jednotlivých obcí
Lokální železniční trať ČD č. 177 Pňovany – Bezdružice procházeí mikroregionem
v úseku Cebiv – Bezdružice. Tato trať má v Pňovanech napojení na trať
nadregionálního významu č. 170 Praha-Plzeň-Cheb. Lokální želežniční trať Pňovany
- Bezdružice má v mikroregionu 6 zastávek (Cebiv, Strahov, Břetislav, Kokašice,
Konstantinovy Lázně, Bezdružice). Některé zastávky jsou však nevhodně umístěny
vzhledem k poloze sídel jež mají obsluhovat a na některých místech, kde lze
očekávat zájem cestujících, zastávka chybí. Jedná se například o Okrouhlé Hradiště
a Novou Ves. Obě sídla nemají zastávku ačkoli trať vede v dostupné vzdálenosti.
Limitem této železniční tratě je, nákladní přeprava končí v obci Cebiv a nepokračuje
do Bezdružic.
Situace dopravní obslužnosti celého okresu Tachov byla rozpracována ve Studii
dopravní obslužnosti, ze které vyplývá, že je nutné v rámci okresu rozšířit veřejnou
autobusovou linkovou dopravu o dalších minimálně 22 tis. km. Studie potvrdila, že
v na území okresu Tachov nejsou vedeny zbytečné spoje a potvrdila správnost
turnusových oběhů vozidel. Územím mikroregionu Konstantinolázeňsko prochází
celkem 11 autobusových linek různého významu. První část linek (meziokresní)
umožňuje spojení obyvatel mikroregionu s Prahou, Plzní, Mariánskými Lázněmi a
Úterým (Plzeň-sever), druhá (vnitrookresní) s Planou, Stříbrem a Tachovem. Do třetí
skupiny patří místní spoj propojující jen obce uvnitř mikroregionu.
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3.5.2

Technická infrastruktura

Na území mikroregionu funguje 6 centrálních ČOV, které jsou na různé
technologické úrovni, účinnosti čištění a efektivnosti provozu.
Nejdokonalejší systém odkanalizování včetně mechanicko-biologické čistírny je
v Konstantinových Lázních. V Bezdružicích, Lestkově, Záchlumí a Kokašicích jsou
v provozu oxidační příkopové ČOV, na něž ale nejsou připojeni všichni producenti.
Cebiv
má
zajištěno
čištění
odpadních
vod
štěrbinovou
nádrží
s biofiltrem.V Černošíně jsou odpadní vody čištěny v soustavě stabilizačních nádrží.
Bez centrální ČOV jsou obce Olbramov, a Horní Kozolupy.V ostatních obcích a jejich
částech je likvidace odpadních vod řešena buď přes septiky s přepadem do obecní
kanalizace, případně vodoteče nebo jímek na vyvážení.
Přehled ČOV, kanalizace a veřejných vodovodů v jednotlivých sídlech
Obec – část obce
Bezdružice
Dolní Polžice
Horní Polžice
Kamýk
Kohoutov
Křivce
Pačín
Řešín
Zhořec
Cebiv
Bezemín
Černošín
Krásné Údolí
Lažany
Lhota
Ostrovce
Pytlov
Třebel
Víchov
Záhoří
Horní Kozolupy
Očín
Slavice
Strahov
Kokašice
Čeliv
Krasíkov
Lomy
Konstantinovy Lázně
Břetislav
Dlouhé Hradiště
Nová Ves
Okrouhlé Hradiště
Poloučany
Potín
Lestkov
Domaslav
Hanov
Stan
Vrbice
V. Jamné
Olbramov
Kořen
Zádub
Záchlumí

Centrální ČOV
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano

Jiné ČOV
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Kanalizace
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano

Vodovod
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano

Tabulka č. 10. Zdroj: Referát životního prostředí OkÚ Tachov, situační dotazník

24

Zásobování pitnou vodou pro Konstantinovy Lázně, Bezdružice a Kokašice je
v současné době zajišťováno skupinovým vodovodem s odběrem vody ze Zaječího
rybníka. Protože technologická životnost tohoto zařízení je na své hranici, je
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připraveno zásobování vodou ze Žlutic. Černošín je zásobován z podzemních zdrojů
– zářezů a vrtů s odpovídající kvalitou. Cebiv je zásobena z vrtů s úpravou vody.
Rovněž Horní Kozolupy a Záchlumí využívají vrty. Lestkov je zásobován ze zdrojů
podzemní vody u Boněnova a Beranovky na hranicích okresu. Bez vodovodu je
Olbramov, kde je zásobování realizováno individuálními zdroji. Vodovody v ostatních
obcích a jejich částech jsou převážně ze začátku století, nebo vybudované v akci Z,
čemuž odpovídá i jejich celkově špatný technický stav.
V mikroregionu Konstantinolázeňsko nejsou žádné vlastní zdroje elektrické energie.
V území je zajištěna dodávka a rozvod elektrické energie sítí Západočeské
energetiky, rozvodného závodu Domažlice. Kapacita této rozvodné sítě je převážně
dostačující, v případě požadavků je technicky realizovatelné její navýšení.
Na rozvoj plynofikace má rozhodující vliv hlavní větev vysokotlakého plynovodu
(zemní plyn) DN 700 na které jsou napojené vysokotlaké plynovody – Nová Ves Konstantinovy Lázně. Jediným sídlem mikroregionu, které je v současné době
z většiny plynofikováno jsou Konstantinovy Lázně. V současné době se začínají
plynofikovat obce Černošín a Bezdružice. Ostatní obce jsou nuceny při vytápění
spalovat tuhá paliva nebo elektrickou energii. V současné době je v mikroregionu
rozpracován projekt na využití obnovitelných zdrojů energie (spalování biomasy).
Na území mikroregionu existuje pevná telefonní síť společnosti Český Telecom.
Pokrytí signálem GSM operátorů Eurotel, Paegas a zejména Oskar není v celé
oblasti kvalitní. Úplně bez signálu jsou například sídla Olbramov, Kořen a další.
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3.6

Ekonomika

3.6.1

Ekonomická základna

Výkonnost ekonomiky je obvykle charakterizovaná hrubým domácím produktem
(HDP), úrovní mezd obyvatelstva a objemem výroby. Tyto údaje jsou však k dispozici
pouze pro větší území (okres, kraj, republika) než je rozsah mikroregionu. Pro
charakteristiku ekonomiky mikroregionu proto použijeme daňovou výtěžnost
jednotlivých obcí, počet a strukturu ekonomických subjektů a vývoj a strukturu
zaměstnanosti.
Hodnoty daňové výtěžnosti pro jednotlivé obce ukazuje graf č. 11. Její hodnota se v
jednotlivých obcích mikroregionu za rok 1999 pohybovala v rozmezí 2 558 Kč
(Cebiv) až 6104 Kč na obyvatele (Konstantinovy Lázně). Odlišná úroveň daňové
výtěžnosti v jednotlivých obcích je způsobena rozdílným počtem a aktivitou
podnikatelských subjektů. Z tohoto hlediska se jeví jako nejrozvinutější obec
Konstantinovy Lázně. Vzhledem k počtu obyvatel a ekonomických subjektů je
překvapující poměrně vysoká daňová výtěžnost obce Horní Kozolupy, která byla
v daném roce způsobena vysokým podílem daně z příjmu fyzických osob ze
samostatně výdělečné činnosti na celkových daňových příjmech.
Průměrná hodnota daňové výtěžnosti na 1 obyvatele činila v okrese Tachov v roce
1998 3 340 Kč, což dokládá, že většina obcí mikroregionu převyšuje okresní průměr.
Je však potřeba dodat, že hodnota okresní daňové výtěžnosti je za rok 1998, oproti
hodnotám členských obcí, které jsou uvedeny za rok 1999.
Daňová výtěžnost obcí mikroregionu Konstantinolázeňsko, rok 1999
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Graf č. 11. Zdroj: Situační dotazník

Okres Tachov jako celek patří k ekonomicky slabším okresům České republiky i
Plzeňského kraje a je zařazen mezi hospodářsky slabé okresy ČR. Porovnání vývoje
průměrných měsíčních mezd mezi okresem Tachov, Plzeňským krajem a republikou
ukazuje, že okres Tachov má nižší mzdovou hladinu než je krajský i republikový
průměr. V porovnání s ostatními okresy plzeňského kraje se Tachov drží středního
průměru. Bohužel nejsou k dispozici údaje za mikroregion Konstantinolázeňsko. I
zde však bude mzdová hladina oscilovat kolem okresního průměru.
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Vývoj průměrných mezd v Kč
Území

I. pololetí 1997
v Kč
10538

10698

I. pololetí 1998
v Kč
11472

Plzeňský kraj

9542

9878

10339

Tachov

9080

9601

10155

Česká republika

rok 1997
v Kč

Tabulka č. 12. Zdroj: ČSÚ 1998

Po změně společenských poměrů na začátku 90 let došlo k posunům v sektorové
struktuře zaměstnanosti a ke změně struktury ekonomických subjektů, která byla
převážně uskutečněna transformací tradičních podniků nebo i jejich zánikem. Vzniklo
minimum zcela nových středních firem. Ze zaniklých podniků je třeba zmínit Kozak
Černošín. Tento ekonomický subjekt zanikl v roce 1996, v té době v něm pracovalo
cca 300 zaměstnanců.
V tabulce č. 13 je zachycen vývoj zaměstnanosti v jednotlivých sektorech. Patrný je
zejména odliv pracovnách sil z primárního sektoru (zemědělství a lesnictví) do
sektoru služeb a průmyslu v souladu s celorepublikovým trendem. Podíl
zaměstnanosti v sektoru služeb v okrese Tachov se zvýšil, avšak stále zůstává pod
krajským i republikovým průměrem. Údaje o struktuře zaměstnanosti v mikroregionu
jsou k dispozici pouze za rok 1991, tehdy pracovalo v zemědělství téměř 36%
ekonomicky aktivního (EA) obyvatelstva, což byl více než trojnásobek republikového
průměru. V současné době se dá předpokládat, že v zemědělství a lesnictví pracuje
cca 15% EA, což je stále větší podíl než vykazuje okres Tachov. V sekundární a
terciální sféře tím pádem došlo k nárůstu počtu zaměstnaných.
Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých sektorech v %
Plzeňský
kraj

Okres Tachov

Mikroregion
Konstantinolázeňsko

1991
Zemědělství a lesnictví

14,6

24,7

35,8

Průmysl a stavebnictví

45,3

35,3

29,2

Služby

40,1

40,0

35,0

8,1

11,3

-

40

40,2

-

51,9

48,5

-

1997
Zemědělství
Průmysl
Služby

Tabulka č. 13. Zdroj: ČSÚ 1998, SLBD 1991

Na konci roku 1999 existovalo na území mikroregionu dle RES (registr
ekonomických subjektů) celkem 763 ekonomických subjektů. Předpokládáme-li, že z
4780 obyvatel je zhruba 64% v produktivním věku (viz. závěry demografické
analýzy), pak docházíme k závěru že v mikroregionu připadá na jeden ekonomický
subjekt 3,9 obyvatele v produktivním věku. Tento poměrně vysoký počet
ekonomických subjektů na 1 obyvatele v produktivním věku vyplývá z faktu, že
většina těchto subjektů jsou podnikající fyzické osoby a firmy o maximálně pěti
zaměstnancích. V tabulce č. 15 je znázorněna velikostní struktura ekonomických
subjektů, která potvrzuje výše zmíněné tvrzení. Důležitým faktem je předpoklad, že
cca 40% těchto subjektů již nevyvíjí aktivní podnikatelskou činnost a proto lze
konstatovat, že počet činných ekonomických subjektů v mikroregionu se pohybuje
okolo 450. Z celkového počtu 763 ekonomických subjektů jich nejvíce působí
v Konstantinových Lázních (193), což je způsobeno jednak velikostí obce z hlediska
počtu obyvatel a jednak přirozenou atraktivitou tohoto sídla. Přes 100 ekonomických
subjektů je dále zaregistrováno v největších obcích mikroregionu - Bezdružice,
Černošín a Záchlumí.
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Počty podnikatelských subjektů v obcích mikroregionu Konstantinolázeňsko
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Graf č. 14. Zdroj: RES 1999

V mikroregionu Konstantinolázeňsko působí ze zmíněného celkového počtu 763
ekonomických subjektů pouze 21 nad 10 zaměstnanců. Z toho jsou pouze dva
subjekty nad 100 zaměstnanců. Jedná se o Léčebné lázně Konstantinovy Lázně
(170 zaměstnanců) a Opravy a kovovýroba Záchlumí (250 zaměstnanců). Dalším
významným zaměstnavatelem je
zemědělské družstvo Vlčák Černošín (70
zaměstnanců), RI-VAJ – čalounické závody Černošín (50 zaměstnanců), EMZ Hanauer elektromontáže Černošín (40 zaměstnanců) a Lesní společnost Stříbro
v Konstantinových Lázních (45 zaměstnanců).
Velikostní struktura ekonomických subjektů
Kategorie počtu
zaměstnanců
Neuvedeno *

Podíl kategorie
v%
19,9

bez zaměstnanců

20,8

1 až 5

56,5

6 až 9

0,8

10 až 19

0,8

20 až 24

0,1

25 až 49

0,5

50 až 99

0,3

100 až 199

0,3

Podíl kategorie
v%
97,2

2,8

Tabulka č. 15. Zdroj: RES 2000
*) V kategorii neuvedeno se jedná zejména o ekonomické subjekty bez zaměstnanců

Při podrobnějším pohledu na strukturu ekonomických subjektů zjistíme že největší
zastoupení mají podnikatelé - fyzické osoby. Jak již bylo naznačeno právě vysoký
počet těchto subjektů, které často neplní svoji ekonomickou funkci (spící živnosti)
nepříznivě ovlivňuje analýzu struktury subjektů. Ekonomické subjekty lze rozčlenit
dle typu do následující tabulky:
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Typy ekonomických subjektů
Typ subjektu

počet

%

Počet podnikatelů fyzických osob

607

79,6%

Nestátní a neziskové organizace

59

7,7%

Samostatně hospodařící rolníci

50

6,6%

Obchodní společnosti

24

3,1%

Státní organizace

10

1,3%

Zahraniční osoby

10

1,3%

Akciové společnosti

2

0,3%

Družstevní organizace

1

0,1%

Peněžní organizace

0

0,0%

763

100%

Celkem ek. subjektů

Tabulka č. 16. Zdroj: RES 2000

V tabulce č. 17 je uvedeno členění subjektů podle odvětví v němž působí. Při
pohledu na tuto tabulku je nutno mít na paměti, že její číselné proporce opět
ovlivňuje především počet podnikatelů – fyzických osob. Z přehledu je patrné, že
významnými odvětvími z hlediska počtu subjektů jsou obchod, ostatní služby,
průmysl, zemědělství a stavebnictví. Je však jasné, že odvětví průmyslu v tomto
případě reprezentují především drobní řemeslníci – zámečníci, elektrikáři apod. Nižší
procento subjektů působících v ostatních obchodních službách souvisí s nižší
mzdovou úrovní, která ovlivňuje koupěschopnost obyvatel a s celkovou ekonomickou
zaostalostí mikroregionu. Další příčinou je i absence podstatné skupiny vysoce
kvalifikovaných pracovníků, kteří obvykle pro svoji činnost tyto služby potřebují.
Odvětvová struktura ekonomických subjektů
Odvětví

Počet subjektů

Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov

%
102

13,4

Průmysl

92

12,1

Stavebnictví

54

7,1

Doprava a spoje

21

2,7

208

27,3

Ostatní obchodní služby

50

6,6

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení

11

1,4

Školství a zdravotnictví

11

1,4

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel

Ostatní veřejné, sociální a ostatní služby

214

28,0

Celkem

763

100,0

Tabulka č. 17. Zdroj: RES 1999

3.6.2

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství a lesnictví je v mikroregionu Konstantinolázeňsko důležitým odvětvím
ekonomiky z hlediska podílu zaměstnanosti a vzhledem k daným přírodním
podmínkám. Území mikroregionu, respektive celého okresu Tachov dříve obdělával
státní statek Agrokombinát Tachov, který se před koncem roku 1990 rozdělil na 16
státních podniků, které byly později zprivatizovány.
V zemědělství postupně docházelo od roku 1990 ke snížení zemědělské produkce i
počtu zaměstnaných. Od poloviny devadesátých let se situace poněkud ustálila, ale
je neustále závislá na ekonomické výkonnosti hospodařících subjektů. Odhaduje se,
že v současné době je zde v zemědělství zaměstnáno zhruba 15% ekonomicky
aktivního obyvatelstva a do budoucna bude docházet k dalšímu poklesu
zaměstnanosti v tomto odvětví.
Výměra zemědělské půdy činí v mikroregionu cca 12 tis. ha, což je 59% celkové
rozlohy území. Podíl zemědělské půdy v okrese Tachov je 49%, tato disproporce je
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způsobena vyšší lesnatostí západní části okresu. Podíl orné půdy na zemědělské
půdě činí v mikroreginu i v celém okresu cca 67% a jeho hodnota neustále klesá (viz.
Využití krajiny). Přírodní podmínky, zejména klimatické lze ve sledovaném území
hodnotit jako průměrné.
V mikroregionu hospodaří několik větších zemědělských subjektů, které hospodaří
převážně na pronajaté zemědělské půdě od Pozemkového fondu ČR. Největším
z nich je Zemědělské družstvo Vlčák Černošín, které zaměstnává 70 lidí a hospodaří
na katastrech obcí Černošín a Olbramov. Na katastru obce Lestkov působí
zemědělský subjekt Ryneš s.r.o., který zaměstnává cca 20 zaměstnanců. Agropos
Krasíkov a.s. a Hlavit s.r.o. hospodaří na katastrech obcí Bezdružice Kokašice a
Konstantinovy Lázně. Jihovýchodní část mikroregionu (Horní Kozolupy, Cebiv,
Záchlumí) obhospodařuje akciová společnost Agrogetana Záchlumí. V území
mikroregionu dále působí drobní soukromí zemědělci.
Rostlinná a živočišná výroba je v místní zemědělské výrobě zhruba v rovnováze.
Živočišná výroba se omezuje na pěstování hovězího a vepřového dobytka.
V rostlinné výrobě převažuje pěstování obilnin a řepky. Ve srovnání s přelomem
osmdesátých a devadesátých let došlo zejména u obilnin k výraznému poklesu
osevních ploch. V současnosti dochází z hlediska zastoupení plodin k nárůstů podílu
technických plodin včetně řepky, tento trend je způsoben vyšší ziskovostí při
produkci zmíněných komodit. Určitým problémem se jeví zanechání některých
pozemků ladem (zatravněná zemědělská půda není dále obhospodařována a
dochází k jejímu zarůstání). K řešení tohoto problému může přispět rozvoj produkce
rychle rostoucích rostlin vhodných pro využití při alternativní výrobě energie.
Mikroregion Konstantinolázeňsko je součástí jednoho z nejlesnatějších okresů České
Republiky. Lesní plochy zaujímají cca 37% rozlohy mikroregionu. Z celkové výměry
7135 ha ploch lesů je 6690 ha lesa hospodářského, 280 ha lesa ochranného a 165
ha lesa zvláštního určení. Tyto lesní pozemky jsou v naprosté většině ve vlastnictví
státu a jsou obhospodařovány státním podnikem Lesy České Republiky s.p. Hradec
Králové, prostřednictvím Lesní správy Stříbro, Teplá a Planá. Drobní vlastníci lesa
jsou v daném mikroregionu zastoupeni nevýznamně
3.6.3

Těžba a zpracování surovin

V současné době je těžba nerostných surovin ukončena. V nedávné minulosti se
těžilo betonářské a silniční kamenivo v ložisku Hradišťský vrch. Těžba v této lokalitě
byla provázena nadměrným hlukem prašností a otřesy, což nepříznivě ovlivňovalo
prostředí zejména v blízkých Konstantinových Lázních. Dále je nutno zdůraznit že
vlastní Hradišťský vrch je významná archeologická památka a přírodní rezervace. Z
výše zmíněných důvodů byla těžba v této lokalitě ukončena.
3.6.4

Průmysl a stavebnictví

Odvětví průmyslu a stavebnictví je vzhledem k lidskému potenciálu, poloze a
velikosti mikroregionu, nízké vybavenosti službami a málo významnému
odbytovému trhu zastoupeno pouze malými subjekty zaměřujících se na
jednoduchou montážní výrobu. Ze zmíněných důvodů zde dosud nebyly umístěny
významnější investice ze zahraničí, ani z jiných částí ČR. V mikroregionu se
nenachází žádný průmyslový nebo stavební podnik nadmístního významu.
Největším průmyslovým závodem jsou zmíněné Opravy a kovovýroba Záchlumí,
zaměstnávající cca 250 lidí, dále následují RI-VAJ – čalounické závody Černošín (50
zaměstnanců), EMZ - Hanauer elektromontáže Černošín (40 zaměstnanců).
V mikroregionu dále působí v oblasti průmyslu a stavebnictví několik menších výrob
s řádově 5-20 zaměstnanci. V území působí řemeslné živnosti v oborech truhlářství,
zámečnictví, stavební činnosti, zednictví dřevovýroby a další.
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3.6.5

Obchod a služby

V mikroregionu Konstantinolázeňsko je obchod a služby v rámci mikroregionu
koncentrován do 3 největších sídel (Bezdružice, Černošín, Konstantinovy Lázně).
Celkově lze hodnotit úroveň vybavenosti mikroregionu obchodem a službami jako
nedostatečnou (podrobněji – kapitola Občanská vybavenost).
3.6.6

Trh práce a dojížďka za prací

V souvislosti s přechodem ekonomického systému na tržní hospodářství, se
následně projevily změny ve vztazích na trhu práce. Dříve málo známý pojem
„nezaměstnanost“ se stal jedním z hlavních problémů ekonomického a sociálního
systému. Při pohledu na ukazatel nezaměstnanosti je důležité rozlišit její míru a
strukturu. V mikroregionu Konstantinolázeňsko činila míra nezaměstnanosti k 31.12.
1999 10,3%. Ke stejnému datu byla míra nezaměstnanosti v okresu Tachov 8,7% a
v celé ČR 9%. Ze srovnání těchto ukazatelů vyplývá že mikroregion
Konstantinolázeňsko vyniká vyšší mírou nezaměstnanosti oproti okresu Tachov a
ČR. Při pohledu na vývoj míry nezaměstnanosti v mikroregionu je zajímavé, že její
úroveň dosahovala v polovině devadesátých let zhruba dvojnásobku republikového
ukazatele. V posledních letech dochází ke zmenšování rozdílu mezi těmito ukazateli.
K nejrazantnějšímu nárůstu nezaměstnanosti v mikroregionu došlo v roce 1996.
Jeho příčinou bylo zrušení výrobního závodu Kozak Černošín, který zaměstnával cca
300 lidí. Poměrně vysoká úroveň nezaměstnanosti je způsobena jednak tím, že
převážná část nezaměstnaných v mikroregionu patří mezi obyvatele s nízkým
stupněm vzdělání. Tento fakt vystihují disproporce v úrovni nezaměstnanosti
v jednotlivých obcích (Cebiv, Lestkov, Olbramov – obce s převažující zaměstnaností
v zemědělství a s velmi nízkou vzdělanostní úrovní obyvatelstva. Dalším důvodem
vyšší úrovně nezaměstnanosti v mikroregionu je jeho periferní poloha vůči větším
sídlům a dopravním osám a v neposlední řadě fakt, že v území není lokalizován
žádný významnější zaměstnavatel.
Vývoj míry nezaměstnanosti v %, k 31.12. daného roku
Území
Bezdružice
Cebiv
Černošín
H. Kozolupy
Kokašice
K.Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
MR Celkem
Okres Tachov
Česká republika

1994
5,4
7,1
4,7
6,4
6,1
3,6
6,3
27,9
5,4
5,4
4,1
-

1995
3,9
3,9
3,5
3,2
10,1
3,7
5
27,1
5,4
4,8
3,5
2,9

1996

1997
4,7
9,4
4,2
6,1
3,3
3,8
3,8
25
7,3
8,4
4,2
3,5

7,8
13,9
9,1
13,9
5,7
7
8,2
26,9
9,1
8,8
6,4
5,2

1998
7,4
10,7
7,1
12,1
7
9,1
11,7
31,5
8,1
8,8
8,2
7,5

1999
9,2
16,9
6,6
12,4
12,5
8,3
13,9
30,6
7,9
10,3
8,7
9,0

Tabulka č. 18. Zdroj: Úřad práce Tachov

Důležitý aspektem z hlediska zaměstnanosti obyvatel mikroregionu je pracovní
vyjížďka do sousedního Bavorska. Hlavně v první polovině devadesátých let
dojíždělo za prací do SRN, ve srovnání s jinými oblastmi ČR, poměrně velké
procento ekonomicky aktivních obyvatel. I přes současný pokles přeshraniční
pracovní vyjížďky, je její existence velice důležitá hlavně z hlediska míry
nezaměstnanosti a přílivu financí. Lze konstatovat, že vyjížďka za prací do SRN
výrazně nesnižuje míru nezaměstnanosti, neboť velká část tzv. pendlerů je
v evidenci úřadu práce vedena jako nezaměstnaní.
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Vývoj míry nezaměstnanosti v %, k 31.12. daného roku
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Tabulka č. 19. Zdroj: Úřad práce Tachov

Z vývoje stavu a struktury nezaměstnanosti v mikroregionu vyplývá, že je nutno
vytvářet nová pracovní místa v perspektivních oblastech ekonomiky (služby, cestovní
ruch), ale vzhledem k nižší míře vzdělanosti i např. v montážních výrobách a tím
eliminovat zvyšující se procento nezaměstnanosti, způsobené zejména odlivem
pracovních sil z primárního sektoru.
Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole největšími zaměstnavateli v mikroregionu jsou
Opravy a kovovýroba Záchlumí a Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. Další
subjekty jsou jen menšími zaměstnavateli. Počet pracovních příležitostí je
v mikroregionu nedostatečný a lidé jsou nuceny za prací dojíždět. Největší podíl
z vyjíždějících obyvatel za prací směřuje do města Stříbra (Siemens) a dále pak
v daleko menší míře do Plané a Chodové Plané. Je zajímavé že do okresního města
Tachova je takřka nulová vyjížďka za prací, tento fakt je způsoben špatnou dopravní
dostupností tohoto sídla.
3.6.7

Předpoklady pro rozvoj ekonomiky

Hlavním úkolem v oblasti ekonomiky je zvýšení atraktivity mikroregionu a přilákání
investic. Mikroregion disponuje v počáteční fázi relativně dostatečným množstvím
rozvojových ploch pro rozvoj podnikání. Problémem zůstává nízká vybavenost
technickou infrastrukturou včetně informačního zázemí a neatraktivnost území pro
investory způsobená zejména jeho polohou. Pozitivní je zájem některých obcí
spolupodílet se investováním části vlastních prostředků na přípravě rozvojových
ploch. Limitujícím faktorem však zůstávají finanční možnosti obcí i potencionálních
investorů.
Pro rozvoj podnikání je velmi důležitá kultivace podnikatelského prostředí. Ta
spočívá ve vytváření přirozených kooperačních vazeb mezi firmami navzájem a mezi
firmami a obcemi. Utváření těchto vztahů může podpořit koordinace aktivit z centra
mikroregionu.
Důležitým předpokladem pro rozvoj ekonomiky je potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu. Celá oblast je poměrně atraktivní pro rozvoj tohoto odvětví a proto se cestovní
ruch a navazující služby mohou stát důležitým odvětvím z hlediska zaměstnanosti.
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3.6 Cestovní ruch
Mikroregion Konstantinolázeňsko disponuje vysokým přírodním potenciálem pro
rozvoj cestovního ruchu. Atraktivní krajinu sledovaného území tvoří členitý reliéf se
zaříznutými údolími vodních toků a z několika vrcholy sopečného původu. Přitažlivost
území je zvyšována výskytem mnoha kulturně historických památek, z nichž je však
řada ve velmi neuspokojivém stavu. Oblast je hojně využívána pro chataření a
chalupaření.V rámci cestovního ruchu hrají v současné době nejvýznamnější roli
Konstantinovy Lázně se svými léčivými prameny a s poměrně rozvinutou
infrastrukturou pro cestovní ruch.
Mikroregion je nerovnoměrně vybaven zařízeními pro ubytování. Naprostá většina
ubytovací kapacity je soustředěna do Konstantinových Lázní. Více než 400 lůžek
nabízí Léčebné lázně a.s., dále hotely Genesis (30 lůžek) a Jitřenka (55 lůžek) a také
čtyři penziony s celkovou kapacitou cca 90 lůžek.
Počet hostů v Konstantinových lázních za rok 1999
Zahraniční hosté

Hosté celkem

Počet hostů

1 145

5 292

Počet přenocování

14 922

96 379

Tabulka č. 20. Zdroj: OÚ Konstantinovy Lázně

Mimo Konstantinovy Lázně najdeme pouze penziony v Domaslavi, Kokašicích a
Černošíně. V mikroregionu je též možnost kempování - kemp La Rocca
v Konstantinových Lázních, autokempink u Víchovského rybníka a dále veřejné
tábořiště u koupaliště v Bezdružicích
Při hodnocení počtu a úrovně stravovacích kapacit můžeme konstatovat, že všechna
uvedená ubytovací zařízení disponují
stravovacími službami, nebo alespoň
možností vlastního vaření. Dále je téměř ve všech obcích v provozu pohostinství (viz
kapitola Služby).
Informace pro turisty a návštěvníky mikroregionu jsou poskytovány v recepcích
hotelů, v přijímací kanceláři Léčebných Lázní a na obecním úřadě v Konstantinových
Lázních. K dispozici je brožura „Konstantinovy Lázně a okolí“, která shrnuje základní
turistická informace z mikroregionu a okolí (historie, turistické trasy atd.).
V Konstantinových Lázních se též připravuje vybudování turistického informačního
centra.
V celém území mikroregionu i v jeho širším okolí se nalézá řada turistických tras,
které vyznačil a spravuje Klub českých turistů (jak dálkové, tak místní trasy). Dále již
zmiňovaný průvodce navrhuje trasy různé náročnosti a délky pro pěší turistiku i
cykloturistiku a autoturistiku. V Konastntinových Lázních jsou navíc nově umístěny
informační tabule usnadňující orientaci v obci a přilehlém okolí.
Pro rozvoj cestovního ruchu jsou v mikroregionu Konstantinolázeňsko dobré přírodní
podmínky se zachovalým životním prostředím a vzhledem k lokalizaci významných
kulturních památek má území také kulturně-historické předpoklady. Oblast může těžit
i z relativní blízkosti dalších turisticky frekventovaných míst (Kladruby, Klášter Teplá,
Mariánské Lázně ..). Těžiště cestovního ruchu v současnosti spočívá v lázeňství.
Nedostatečná je vybavenost ubytovacími kapacitami a rovněž doplňkovými službami
pro cestovní ruch.
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Na území mikroregionu se nacházejí následující kulturně historické památky:
Bezdružice – nově rekonstruovaný barokní zámek, veřejnosti nepřístupný, v majetku
Bayton služby Praha a měl by sloužit rekreační účelům, popř. jako kongresové
centrum
Bezemínské hradiště – slovanské hradiště s mohylovým pohřebištěm
Cebiv – chátrající barokní zámek ze začátku 18. stol., v současné době probíhá u
Krajského soudu restituční řízení
Černošín – barokní kostel sv. Jiří, poblíž něho barokní sochy sv. Floriána a sv. Jana
Nepomuckého, nad obcí památník obětem 1. sv. války
Daňkov – pův. vrchnostenský hospodářský dvůr, později obora, chátrající lovecký
zámeček z 19. stol.
Domaslav – farní kostel sv. Jakuba staršího z 2. pol. 14. stol. (zbarokizován v 18.
stol.)
Falkenštejn – pozůstatky hrádku při Úterském potoce
Gutštejn – zřícenina gotického hradu na skále nad Hadovkou, hojně navštěvovaná
památka
Horní Kozolupy – poblíž obce se nacházejí mohylová pohřebiště
Kokašice – nad obcí hrad Krasíkov, na návsi hrázděný statek s dekorativním štítem
Kořen – v obci dva zámečky (18. a 19. stol.) a kostel sv. Jana z Nepomuku
Krasíkov – dominanta kraje, zřícenina hradu s kostelem sv. Maří Magdalény
Lestkov – barokní kostel sv. Prokopa (ve velmi špatném stavu)
Okrouhlé Hradiště – zbytky hradiště z doby bronzové
Ovčí vrch – novorománská rotunda z roku 1906 a památník selského povstání
Pačín – v obci hrázděné stavení zapsané v seznamu kulturních památek
Slavice - kostel sv. vavřince z 18. stol., zpustošený empírový zámeček
Šipín – památné poutní místo s kostelem sv. Barbory ze 14. stol. (upraven na poč.
18. stol.)
Volfštejn – zřícenina hradu z poloviny, 13. stol. zajímavá architektonická památka
nad Černošínem

3.7
3.7.1

Životní prostředí
Ochrana ovzduší

Kvalita ovzduší je ve sledovaném území na dobré úrovni. Hlavním zdrojem
znečišťování ovzduší jsou převážně kotelny na pevná paliva, které jsou často
konstruovány pro spalování nekvalitního hnědého uhlí. Hodnoty znečištění uvádí
následující tabulka.
Hodnoty emisí znečišťujících látek ze středních zdrojů v MR
Konstantinolázeňsko za rok 1999.
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Emise
Tuhé emise
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky
Amoniak
Tetraclormetan

Tabulka č. 21. Zdroj: Referát životního prostředí OkÚ Tachov

Množství
12,11 t
20,06 t
7,27 t
26,80 t
9,90 t
42,18 t
0,16 t
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Mimo dálkového přenosu jsou dnes významnějšími znečišťovateli ovzduší především
lokality v místech bez plynofikace. Mezi znečišťovatele ovzduší patří zejména
subjekty uvedené v tabulce č. 21.
Střední zdroje znečišťovatelů ovzduší v MR Konstantinolázeňsko
Znečišťovatel
PAP-Oil
Lesní společnost Stříbro
ZDP-Pila s.r.o.
Jednota Tachov
OK Záchlumí
OÚ Konstantinovy Lázně
Obec Bezdružice
Léčebné lázně Konstantinovy
Lázně
Zemědělské družstvo Vlčák
Černošín
Respo s.r.o.

Zdroj znečištění
Čerpadlo PHM Černošín
Kotelny pro bytové domy v Černošíně a Konstantinových lázních
Pila Černošín
Kotelna nákupního střediska v Černošíně
Hlavní kotelna provozu, kotelna pro bytové domy Záchlumí
Kotelna integrovaného zařízení OÚ
Kotelna pro bytové domy Bezdružice, kotelna KD Bezdružice, kotelna
ZŠ Bezdružice, kotelna MŠ Bezdružice
Kotelna lázeňského domu Jirásek, kotelna lázeňského domu Prusík
Stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat Černošín –
velkokapacitní kravín
Stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat Černošín – chov
drůbeže

Tabulka č. 22. Zdroj: Referát životního prostředí OkÚ Tachov

Úroveň znečištění ovzduší v mikroregionu by se měla v následujících letech
snižovat, neboť s postupnou plynofikací většiny sídel bude docházet k omezování
spalování tuhých paliv. Vzhledem k velikosti jednotlivých sídel a k dopravní poloze
celého území se nepředpokládá zvyšování zátěže ovzduší v souvislosti s rostoucí
automobilizací.
3.7.2

Ochrana vod

Celé území Konstantinolázeška patří do povodí řeky Mže a je zahrnuto do pásma
higienické ochrany 3. stupně vodárenského odběru povrchové vody ze Mže. Pásmo
higienické ochrany je také vyhlášeno na lokalitu Zaječí rybník. K nejvýznamnějším
vodním tokům patří levobřežní přítoky Mže Kosí potok, Černošínský potok Úterský
potok. Mezi další vodní toky patří Kozolupský potok a Hadovka, které jsou
pravobřežnými přítoky Úterského potoka. Kvalita povrchových vod je uspokojivá
neboť v území neexistuje významný průmyslový znečišťovatel a největší sídla jsou
napojena na ČOV (viz. Technická infrastruktura). Mezi přírodní podmínky, které
významnou měrou ovlivňují atraktivitu mikroregionu patří výskyt léčivých minerálních
pramenů v Konstantinových Lázních. Minerální voda v Konstantinových lázních
z hloubky 40 m je bezbarvá, čirá se slabým pachem po sirovodíku.
3.7.3

Odpadové hospodářství

Produkci odpadů ohlášenou na území mikroregionu Konstantinolázeňsko v roce
1998 udává následující tabulka č. 22.
Produkce odpadů v roce 1998
Druh odpadu
Zbytkový komunální odpad
Piliny
Kovy

Množství
1297 t
731 t
620 t

Tabulka č. 23. Zdroj: Referát životního prostředí OkÚ Tachov

Významnými původci odpadů v rámci mikroregionu jsou jednotlivé obce a dále pak
podniky: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, Opravy a kovovýroba Záchlumí,
Zemědělské družstvo Vlčák Černošín, Lesní správa Stříbro, a ZDP-Pila Černočín.
V obcích mikroregionu je uplatňován tříděný sběr papíru, skla a plastů donáškovým
způsobem do speciálních nádob. Tímto způsobem bylo v roce vytříděno 7 t papíru,
16 t skla a 3 t směsných plastů. Produkce zbytkového komunálního odpadu z obcí
včetně jeho objemné složky činila 1232 tun. Nebezpečné a problémové složky
komunálního odpadu jsou odstraňovány mobilním sběrem a následným předáním
odpadů oprávněným osobám k likvidaci.
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Na území mikroregionu je skládka TKO Černošín. Tato skládka je zařazena do III.
skupiny s výhledem ukládání do roku 2015. V Konstantynových Lázních, Záchlumí a
Olbramově jsou vybudovány sběrné dvory pro tříděný sběr objemných a
nebezpečných složek komunálního odpadu. V různých fázích přípravy a výstavby je
zřízení sběrných dvorů v obcích Cebiv a Černošín. Všechny obce mikroregionu
Konstantinolázeňsko jsou členy SOČ - Sdružení obcí Černošín pro hospodaření
s komunálním odpadem.
3.7.4

Krajina a lesy

Území mikroregionu Konstantinolázeňsko se vyznačuje zachovalým životním
prostředím s dobrou ekologickou stabilitou krajiny. Z hlediska územního systému
ekologické stability jsou zde vymezeny 3 regionální biokoridory (Kosí potok, Hadovka
a Úterský potok) a několik regionálních biocenter.
Z hlediska ochrany krajiny je v mikroregionu vyhlášeno 5 maloplošných ZCHÚ.
Jedná se o 4 přírodní rezervace a 1 přírodní památku. K vyhlášení je dále připraveno
maloplošné území Krasíkov (zalesněný vrch kolem zříceniny hradu Krasíkov). U
maloplošných území jsou dále vyhlašovány tzv. významné krajinné prvky (VKP).
V mikroregionu Konstantinolázeňsko je vyhlášeno cca 30 VKP.
V kategoriích obecné ochrany přírody a krajiny jsou v současné době v území
mikroregionu vyhlášena 3 velkoplošná území – přírodní parky (Hadovka, Kosí potok,
Úterský potok).
Přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky mikroregionu
Konstantinolázeňsko
Název

k.ú.

Kategorie

Charakteristika

Okrouhlé Hradiště

Výměra
(ha)
12,79

Hradišťský vrch

Přírodní rezervace

U rybníčků

Lestkov

7.96

Přírodní rezervace

Černošínský
bor
Pod
Volfštejnem

Černošín

3,00

Přírodní rezervace

Lažany, Třebel

23,41

Přírodní rezervace

Subxerofilní doubrava na
styku s květnatou bučinou
Mokřadní společenstva
ostřicových luk
Starý bor s cenným
bylinným patrem
Louka s bohatým
výskytem vstavačů a
hořců

Pod Šipínem
Hadovka

Okrouhlé Hradiště

0,17

Přírodní památka
Přírodní park

Kosí potok

Přírodní park

Úterský potok

Přírodní park

Přírodní park chránící
údolí stejnojmenného
potoka a Podhájského
potoka, minimálně
zasažen civilizačními vlivy
Osou parku je
stejnojmenný potok,
vyskytuje se zde 32
chráněných a ohrožených
druhů rostlin a památný
jeřáb – nejmohutnější
strom okresu Tachov
Botanicky výjimečná
oblast, výskyt ledňáčka a
skorce, nacházejí se zde
zříceniny hradů Gutštejn a
Šipín

Tabulka č. 24. Zdroj: Referát životního prostředí OkÚ Tachov
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Mikroregion Konstantinolázeňsko je součástí jednoho z nejlesnatějších okresů České
Republiky. Tyto plochy představují celých 42% rozlohy okresu. Z celkové výměry
7135 ha ploch lesů je 6690 ha lesa hospodářského, 280 ha lesa ochranného a 165
ha lesa zvláštního určení. Tyto lesní pozemky jsou v naprosté většině ve vlastnictví
státu a jsou obhospodařovány státním podnikem Lesy České Republiky s.p. Hradec
Králové, prostřednictvím Lesní správy Stříbro, Lení správy Planá a Lesní správy
Teplá. Drobní vlastníci lesa jsou v tomto mikroregionu zastoupeni nevýznamně.
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V zátěži lesních ekosystémů imisními látkami (SO4 a NOx) patří území ve srovnání
s ostatními částmi okresu Tachov i celé ČR k nejčistším lesním oblastem. Nedochází
zde v dlouhodobější periodě ke zhoršování stavu lesa. Zvláštní pozornost je nutné
věnovat hmyzím škůdcům v důsledku převážně smrkových monokultur. Důsledkem
škod zvěří (loupání a ohryz) a chudých stanovišť je kvalita dřevní hmoty průměrná.
Je nezbytné celkově snižovat stavy zvěře a tím zmírnit škody zvěří na lesních
porostech.
3

Ve státních lesích je dle závazných ustanovení možné těžit 36 000 m dřeva ročně,
3
skutečná těžba je o 2-3 000 m nižší. Místní úmyslné a nahodilé těžby jsou důvodem
k průměrnému ročnímu zalesňování holin 51 ha. Lesní hospodářské plány
předpokládají roční zalesňování 86 ha.
Základním strategický cílem musí být uplatňování principů trvale udržitelného
obhospodařování lesů, které zachovávají reprodukční schopnost a budou plnit
v současnosti i budoucnosti ekologické, ekonomické a sociální funkce.
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SWOT analýza
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4

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza (analýza slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení)
představuje nástroj k hodnocení území a aktivit v něm probíhajících. SWOT analýzu
chápeme jako završující analýzu hlavních tendencí současného hospodářského a
sociálního vývoje mikroregionu a tvořící východisko pro formulování strategie
mikroregionu. Tvrzení v jednotlivých oblastech SWOT analýzy jsou formulovány na
základě závěrů situační analýzy. Jejich náměty byly sebrány od starostů členských
obcí, členů pracovních skupin a doplněny závěry z dotazníkového šetření, které
proběhlo v rámci grantu „Věc veřejná“. Na základě SWOT analýzy bude v další části
dokumentu formulována vize, oblasti, cíle, opatření a aktivity strategie.

Silné stránky:









Kvalitní životní prostředí
Atraktivní krajinný ráz
Existence léčebných lázní, výskyt léčivých pramenů
Velký počet kulturně – historických památek
Blízkost hranice se SRN
Absence velkých zdrojů znečištění
Blízkost dalších lázeňských míst
Lokalizace chráněných území (Úterský potok, Hadovka, Kosí potok aj.)

Slabé stránky:

















Nedostatek pracovních příležitostí
Úpadek zemědělství
Malý zájem investorů o ekonomické působení v oblasti
Stagnace počtu obyvatel a stárnutí populace
Zastaralost technické infrastruktury
Dlouhodobý pokles zájmu obyvatel o trvalé bydlení v mikroregionu
Nedostatečná dopravní obslužnost
Nevyhovující dopravní dostupnost daná polohou území
Periferní poloha v rámci státu i jeho nižších územních jednotek - kraje i okresu
Nedostatečná úroveň obchodu a služeb
Chátrající kulturně - historické památky
Zastaralý bytový fond
Nízká úroveň a nedostatek ubytovacích kapacit
Špatný stav a nedostatek místních komunikací
Špatná dostupnost specializované zdravotní péče
Nedostatek možností koupání

41

strategie rozvoje mikroregionu konstantinolázeňsko

Příležitosti:












Rozvoj cestovního ruchu (zejména jeho materiálně-technického zázemí)
Využití opuštěných hospodářských areálů
Rozvoj ekologického zemědělství a využití obnovitelných zdrojů energie
Využití umrtveného bytového fondu pro trvalé bydlení i rekreaci
Rozvoj agroturistiky
Rozvoj přeshraniční spolupráce
Zkvalitnění péče o kulturně-historické památky
Využití podpory v rámci regionální politiky
Vytvoření centrální rozvojové lokality
Zkvalitnění dopravního napojení na okolní okresy (Plzeň - sever, Cheb, Karlovy
Vary)
Realizace železničního propojení Bezdružice - Teplá

Ohrožení:
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Pokračování trendu stárnutí populace
Nedostatek vlastních finančních prostředků obcí
Zhoršení dopravní obslužnosti v souvislosti s možným rušením spojů
Rušení základních a mateřských škol
Další znehodnocování bytového fondu (i dalších objektů )
Omezená možnost čerpání financí v důsledku vysoké zadluženosti obcí
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Strategická část
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5
5.1

STRATEGICKÁ ČÁST
Vize

Formulace rozvojové vize mikroreginu je úvodním krokem při tvorbě strategické části
dokumentu. K naplnění této vize by mělo směřovat zpracování samotné strategie a
z ní vyplývající realizace
konkrétních rozvojových projektů. Rozvojová vize
mikroregionu bude definována na základě závěrů vyplývajících z analytické části
dokumentu. Tato část byla završena formulací SWOT analýzy.
Za důležitá fakta shrnutá v situační a SWOT analýze lze považovat celkovou
ekonomickou zaostalost území, jak v rámci okresu, kraje tak i celé republiky, kterou
lze vyjádřit vyšší úrovní nezaměstnanosti a zejména strukturou místních
ekonomických subjektů. Tento fakt je odrazem periferní polohy mikroregionu, jeho
rozdrobené sídelní struktury s absencí velkých sídel a nízké vzdělanostní struktury
obyvatelstva. Mezi další slabé stránky, které jsou do určité míry opět ovlivněné výše
zmíněnými faktory patří nedostatečná úroveň občanské vybavenosti a nevyhovující
dopravní obslužnost. Mezi nejvýznamnější rozvojové předpoklady lze zahrnout
atraktivní krajinný ráz území s velkým počtem kulturně historických památek a
existenci léčebných lázní.
Na základě shrnutých závěrů a společných debat řešitelského týmu, starostů a členů
pracovních skupin, byla formulována vize mikroregionu Konstantinolázeňsko:
„Trvale udržitelný rozvoj území vedoucí k zajištění ekonomické a sociální
stability, se zaměřením na drobné podnikání, cestovní ruch, zemědělství a
rozvoj občanské společnosti“.

5.2

Problémové oblasti, cíle, opatření a aktivity

Na základě výsledků analytické části a formulace rozvojové vize byly vymezeny
problémové oblasti. Celkem byly definovány tři problémové oblasti Strategie rozvoje
mikroregionu Konstantinolázeňsko: EKONOMIKA, LIDSKÉ ZDROJE a ROZVOJ
ÚZEMÍ.
Problémová oblast EKONOMIKA zahrnuje otázky zaměstnanosti, rozvoje výroby,
podpory podnikání a služeb. Dále se věnuje problematice zemědělství a cestovnímu
ruchu jako specifické ekonomické aktivitě. Problémová oblast LIDSKÉ ZDROJE se
zaměřuje na řešení problematiky občanské vybavenosti, podpory občanských aktivit,
zvyšování vzdělanostní a kulturní úrovně obyvatel a otázkám bydlení. Problémový
okruh ROZVOJ ÚZEMÍ integruje problematiku osídlení, dopravní obslužnosti
s technickou infrastrukturou a péče o životní prostředí.
Po definování tří problémových oblastí byly v každé z těchto oblastí navrženy
jednotlivé cíle, které jsou základní dlouhodobé. Vystihují základní problémové okruhy
mikroregionu a vyžadují mimořádnou pozornost při další práci. Pro realizaci
stanovených cílů jsou dále uvedena opatření s konkrétním popisem. Nejnižším
stupněm z hlediska hierarchie celé strategické části jsou aktivity. Tyto aktivity
naplňují jednotlivá opatření a jsou inspirací pro formulaci a realizaci konkrétních
projektů.
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Grafická struktura strategické části je znázorněna v následujícím schématu:

Problémová oblast

5.3
5.3.1

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Aktivity

Aktivity

Aktivity

Aktivity

Aktivity

Aktivity

Aktivity

Cíl

Opatření

Cíl

Aktivity

Aktivity

Opatření

Cíl

Popis opatření
Problémová oblast: Ekonomika

Cíl: Získávání financí z veřejných zdrojů
Opatření: Informování o možnostech financování z veřejných zdrojů
Možnost získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů je důležité nejen
pro rozvoj podnikání a podporu obecních rozpočtů ale i pro činnost zájmových
spolků a dalších organizací. V první fázi je nutné zaměřit se na informovanost
pro cílové skupiny o možnosti využívání těchto zdrojů, která spočívá zejména v
navázání spolupráce s úřady a institucemi (okresní úřad, ministerstva,
rozvojové agentury atd) .
Aktivity:
Realizace seminářů pro zástupce samosprávy a podnikatelů
Shromažďování a distribuce informačních materiálů
Navázání a prohlubování spolupráce s úřady a institucemi (okresní úřad,
ministerstva, rozvojové agentury atd.)
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Opatření: Podpora při získávání financí z veřejných zdrojů
Pro získání financí z veřejných zdrojů financování je nezbytné nejen vyhledat
možný dotační titul, ale zároveň zpracovat konkrétní projekt zdůvodňující
potřeby pro získání dotace a zajistit prostředky potřebné na vlastní
dofinancování celkového rozpočtu projektu. Pro tento proces je důležité
osvojení zpracování projektů a navázání kontaktů s možnými externími
zpracovateli.
Aktivity:
Vzdělávání pracovníků samosprávy a privátního sektoru v oblasti získávání finanční
podpory z veřejných zdrojů (zpracování projektů atd.)
Zapojení privátní sféry do financování projektů
Využívání poradenských služeb při zpracování a realizaci projektů
Cíl: Vytváření předpokladů pro lokalizaci výrobních investic
Opatření: Podpora revitalizace hospodářsky využitelných areálů a vytváření
nových ploch
Získání nových investic do mikroregionu je důležitým procesem nejen
z hlediska stabilizace ekonomiky (příliv kapitálu, snížení nezaměstnanosti atd.),
ale i z hlediska zvýšení atraktivity a celkového image mikroregionu.
V Konstantinolázeňsku je nutno podporovat tyto aktivity zejména
v Bezdružicích a v Černošíně (areál bývalého závodu KOZAK).
Aktivity:
Vyjasnění majetkoprávních vztahů daných areálů a lokalit
Podpora zpracování studií proveditelnosti
Zajištění základní technické infrastruktury
Opatření: Propagace a marketing pro přilákání nových investorů
Vytipování, případně vytvoření rozvojových ploch a objektů musí následovat
účinný marketing směřující k přilákání investora. Celý tento proces je nutné
koordinovat s institucemi zajišťujícími informační služby investorům (OkÚ, HK,
RRA, BIC, Regionální pracoviště MMR).
Aktivity:
Navázání spolupráce s institucemi zajišťujícími informační služby investorům
Zmapování a účinná propagace využitelných areálů a objektů
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Cíl: Podpora drobného podnikání
Opatření: Poradenská činnost pro cílové skupiny
Rozvoj drobného podnikání je významný z hlediska stabilizace celé ekonomiky
mikroregionu. Pro podporu stávajících a vytvoření nových podnikatelských
subjektů je velmi důležitá jejich informovanost o možných finančních
podporách, o konání vzdělávacích kursů, o struktuře a zaměření stávajících
podnikatelských subjektů atd.
Aktivity:
Založení poradenského a informačního střediska mikroregionu
Vzdělávání a školení místních podnikatelů
Pomoc při získání finančních zdrojů
Opatření: Vytváření podmínek pro rozvoj drobného podnikání
Stimulem pro rozvoj drobného podnikání v mikroreginu se může například stát
zvýhodněná nabídka prostor vhodných k podnikání, nebo pomoc organizovat
spolupráci místních podnikatelů.
Aktivity:
Nabídnutí prostor k podnikání
Podpora spolupráce místních podnikatelů
Cíl: Snižování nezaměstnanosti
Opatření: Využívání aktivní politiky zaměstnanosti a poradenská činnost pro
cílové skupiny
Úřad práce nabízí pro snížení počtu nezaměstnaných tzv. nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti, proto je nutná informovanost cílových skupin o této
nabízené pomoci a následně pak její využívání.
Aktivity:
Poskytování poradenství ve spolupráci s úřadem práce a privátním sektorem
Využívání veřejně prospěšných prací
Podpora zaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce
Zapojení privátního sektoru do systému přípravy vzdělávacích a rekvalifikačních
programů
Cíl: Podpora zemědělství
Opatření: Rozvoj informovanosti a vzdělanosti v zemědělství
V mikroregionu je v zemědělství zaměstnán stále významný podíl ekonomicky
aktivních obyvatel s převážně nižší úrovní vzdělání, kteří jsou ohroženi
možnou ztrátou zaměstnání. Proto stejně jako v oblasti drobného podnikání,
tak i v zemědělství je důležitý rozvoj informovanosti a zvyšování vzdělanosti a
kvalifikace.
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Aktivity:
Informační podpora zemědělců při využívání finančních zdrojů a při využívání nových
technologií
Zvyšování kvalifikace zemědělců

strategie rozvoje mikroregionu konstantinolázeňsko

Opatření: Změna zaměření zemědělských subjekt
V rámci diverzifikace (multifunkčnosti) činností zemědělských subjektů je třeba
hledat další možnosti využívání vlastního kapitálu. Vlastní kapacity mohou
zemědělské subjekty nabídnout obcím, obyvatelům i jiným podnikatelům. Dále
je nutné podporovat spolupráci a vazby mezi všemi subjekty, které ovlivňují
konkurenceschopnost zemědělské výroby. Dalším krokem je koordinace a
spolupráce zemědělských podnikatelů v regionu.
Aktivity:
Spolupráce při marketingu a odbytu zemědělských produktů
Rozvoj multifunkčního a ekologického zemědělství
Cíl: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření: Koordinace rozvoje cestovného ruchu
Cestovní ruch je významným nástrojem pro stabilizaci a rozvoj ekonomiky
celého mikroregionu. Současná úroveň marketingu cestovního ruchu je ve
sledovaném území velmi nízká, chybí spolupráce jednotlivých subjektů
podílejících na jeho fungování. Proto je nezbytně nutný rozvoj marketingových
aktivit nejen v území mikroregionu, ale i v rámci širšího území (okresu, kraje).
Aktivity:
Založení poradenského a informačního střediska mikroregionu
Společná koncepce a spolupráce v oblasti CR nad rámec mikroregionu
Koordinace spolupráce subjektů působících v oblasti CR
Opatření: Ochrana a údržba přírodních a kulturně historických atraktivit
Mikroregion Konstantinolázeňko disponuje mnoha přírodními a historickými
atraktivitami nadregionálního významu. Tyto atraktivity jsou velkým
potenciálem k rozvoji cestovního ruchu, proto je nezbytně nutné o ně pečovat
a tím zvyšovat přitažlivost celého území.
Aktivity:
Obnova, údržba a rekonstrukce kulturních a historických památek
Zpřístupnění a komerční využití kulturních a historických památek
Důsledná ochrana přírodních atraktivit
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
Opatření: Vytvoření odpovídající materiálně technické základny
Stejně jako marketingové zajištění cestovního ruchu, tak i navazující služby,
které jsou nutné k rozvoji cestovního ruchu nejsou vyvinuty na dostatečné
úrovni. Ubytovací a stravovací kapacity jsou lokalizovány zejména
v Konstantinových Lázních. V mikroregionu je třeba hlavně zlepšit značení
turistických tras a podmínky ke koupání.
Aktivity:
Rozšiřování sítě turistických tras a cyklotras
Vybudování sportovišt a zkvalitnění zařízení vhodných ke koupání a k rekreaci
Rozvoj agroturistiky a ekoagroturistiky
Rozšíření a zkvalitnění sítě stravovacích a ubytovacích kapacit
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5.3.2

Problémová oblast: Lidské zdroje

Cíl: Podpora občanských aktivit
Opatření: Podpora spolkového života
Občanský sektor plní řadu důležitých funkcí - neocenitelná je jeho role např.
v oblasti sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod. Činnost spolků je
nezbytným doplňkem aktivit veřejné správy i podnikatelského sektoru, proto je
třeba posilovat jejich postavení v rámci mikroregionu.
Aktivity:
Poradenství pro získávání prostředků na činnost občanských aktivit
Podpora spolupráce mezi spolky
Realizace školících aktivit pro členy spolků
Opatření: Zapojení veřejnosti do rozhodování
Zapojení co nejširší veřejnosti do rozhodovacích procesů je jedním ze
způsobů, jak zvýšit zájem obyvatel mikroregionu o společné záležitosti.
Klíčovými podmínkami pro kvalitní zapojení veřejnosti je realizace osvětových
a školících aktivit a uplatňování principu partnerství mezi veřejnou správou,
soukromým sektorem a občanským sektorem.
Aktivity:
Realizace projektů na zapojení veřejnosti do rozvoje mikroregionu
Podpora spolupráce mezi obcemi a ostatními subjekty
Informační a vzdělávací programy
Opatření: Podpora místních společenských a kulturních aktivit
Společenské a kulturní aktivity významnou měrou přispívají k posilování
vztahu obyvatel k obci a mikroregionu, zároveň jejich prostřednictvím dochází
k posilování sociálních vazeb.
Aktivity:
Realizace a propagace nových kulturních a společenských aktivit
Vytvoření místního dotačního titulu na podporu kulturních a společenských aktivit
Cíl: Rozvoj občanské vybavenosti
Opatření: Údržba a rozvoj objektů určených pro společenské a kulturní aktivity
Pro společenské aktivity občanů (ať již v oblasti kultury či sportu), je třeba
zajistit odpovídající technické zázemí. Je třeba především obnovit provoz
v nevyužívaných zařízeních.
Aktivity:
Zprovoznění nevyužitých objektů určených pro společenské a kulturní aktivity
Údržba a rozvoj sportovišť
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Opatření: Vytváření podmínek pro setrvání základního zásobování a služeb
Zajištění základního zásobování a služeb dostupných na celém území
mikroregionu je žádoucí zejména z hlediska stabilizace populace
v mikroregionu.
Aktivita:
Podpora malých a středních podnikatelů v oblasti zásobování a služeb
Cíl: Zvýšení kvalifikace a vzdělanosti
Opatření: Rozvoj využívání informačních zdrojů a podpora vzdělávacích
projektů
Pro dlouhodobý rozvoj mikroregionu je třeba systematicky zvyšovat
vzdělanost a kvalifikaci jeho obyvatel (se zvláštním ohledem na moderní
komunikační a informační technologie).
Aktivity:
Podpora dostupnosti a využívání internetu
Založení poradenského a informačního střediska mikroregionu
Zajištění školících programů pro veřejnost
Cíl: Stabilizace populace v mikroregionu
Opatření: Vytváření podmínek pro imigraci obyvatel do mikroregionu
Toto opatření reaguje na současný trend vylidňování venkova. Jeho cílem je
zatraktivnění mikroregionu jako oblasti vhodné jak pro rekreaci, tak pro trvalé
bydlení.
Aktivity:
Nabídka nevyužívaných objektů k bydlení a rekreaci
Účinná prezentace mikroregionu jako celku
Opatření: Podpora údržby a výstavby nového bytového fondu
Nedostatečná kapacita, resp. nevyhovující stav bytového fondu v mikroregionu
přispívá k jeho demografické stagnaci. Větší dostupnost kvalitního bydlení by
významně přispěla ke zvýšení kvality života obyvatel.
Aktivity:
Vytvoření a nabídka vhodných lokalit pro výstavbu
Využívání státních dotací a půjček pro výstavbu a údržbu bytového fondu
Zachování a údržba obecního bytového fondu
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5.3.3

Problémová oblast: Rozvoj území

Cíl: Péče o životní prostředí
Opatření: Zachování krajinné stability
Zachování ekologických vazeb v krajině je nezbytnou podmínkou pro udržení
její ekologické stability a s ní související produkční schopnosti. Zachování a
obnovení ekologických funkcí je podpořeno i faktem, že dochází k útlumu
intenzivní zemědělské produkce, a proto již nejsou využívány všechny
dostupné plochy pro zemědělské využití.
Aktivity:
Podpora udržení chráněných území a ÚSES
Podpora zemědělských aktivit pro údržbu krajiny
Podpora opatření ke zvýšení ekologické stability lesních porostů
Opatření: Ekologické nakládání s odpady
Na území mikroreginu je poměrně uspokojivě řešeno nakládání s komunálními
odpady, jako žádoucí se však jeví nejen separace vybraných složek
komunálního odpadu, ale i druhotné využití zejména biologických odpadů.
Nedílnou součástí systému odpadového hospodářství musí být i ekologická
výchova obyvatel (se zvláštním ohledem na odpadovou problematiku).
Aktivity:
Podpora programů druhotného zpracování odpadů (kompostárny)
Programy ekologické výchovy s důrazem na problematiku odpadového hospodářství
Cíl: Obnova a rozvoj sídel
Opatření: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace a řešení
majetkoprávních vztahů
Kompletní a aktuální územně plánovací dokumentace pro jednotlivá sídla je
základním předpokladem pro realizaci různých aktivit, např. budování
rozvojových ploch pro podnikání, výstavba nových domů a bytů atd. Důležitým
krokem před realizací zmíněných aktivit je vyjasnění majetkoprávních vztahů
vztahujícím se k danému území.
Aktivity:
Shrnutí, dopracování a aktualizace územně plánovací dokumentace sídel
mikroregionu
Vyjasnění majetkoprávních vztahů v území
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Opatření: Údržba stavebního fondu v mikroregionu
Jednotlivá sídla jsou základními prvky celého mikroregionu, odlišují se svou
polohou, počtem obyvatel a funkcí. Pro zachování architektonického rázu
sídel, respektive jejich částí je nutno vyvíjet aktivity spočívající ve využívání
různých finančních dotací a snažit se vybrané objekty využít pro podnikání a
rekreaci.
Aktivity:
Podpora zachování původního architektonického rázu sídel
Podpora rozvoje podnikání v nevyužívaných objektech
Cíl: Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti
Opatření: Zlepšení dopravní obslužnosti
Vzhledem k periferní poloze mikroregionu a jeho rozdrobené sídelní struktuře
s malými sídli, jsou v tomto území problémy s úrovní dopravní obslužnosti.
Limitujícím faktorem zlepšení tohoto stavu jsou však stále vzrůstající finanční
náklady vynakládané obcemi, které jsou potřebné na dofinancování provozu
jednotlivých linek. Přesto je nutné zachovat alespoň stávající úroveň a snažit
se hledat jiná alternativní řešení.
Aktivity:
Vytvoření studie dopravní obslužnosti
Doplňování spojů alternativními formami
Podpora přepravy obyvatel do škol, zdravotnických zařízení a za službami
Opatření: Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Kvalita dopravní infrastruktury, zejména silniční sítě není v mikroregionu
uspokojivá. Na všech druzích komunikací se vyskytují lokální závady, některá
sídla mají nevhodně řešenou místní dopravu. Na odstranění těchto nedostatků
je nutná společná spolupráce jednotlivých obcí a ostatních subjektů.
Aktivity:
Podpora zpracování projektové dokumentace
Rozvoj místních a účelových komunikací pro obsluhu území
Společné řešení lokálních závad komunikací
Cíl: Rozvoj technické infrastruktury
Opatření: Rozvoj vodárenských a kanalizačních systémů
Stupeň vybavenosti technickou infrastrukturou je v jednotlivých sídlech
mikroregionu na různé úrovni. Nejvyšší podíl má pokrytí vodovodní sítí,
stupeň odkanalizování sídel a následné napojení na ČOV je v území
nevyhovující a v souvislosti se zvyšující se zátěží na životní prostředí je nutno
tuto situaci řešit.
Aktivity:
Podpora zpracování generelů rozvoje vodárenských a kanalizačních systémů
Výstavba a modernizace kanalizačních a vodárenských systémů
Optimální využití zdrojů pitné vody včetně podzemních vod
Opatření: Rozvoj plynofikace
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Plynofikace je realizována (dokončuje se) v největších sídlech mikroregionu
(Konstantinovy Lázně, Bezdružice, Černošín). V ostatních sídlech je nutno
zvážit finanční náročnost jejich možné plynofikace v souvislosti s velikostí
sídla a polohou vůči hlavnímu plynovému potrubí.
Aktivita:
Dokončení plynofikace sídel se zavedeným plynovodem a možnost plynofikace
dalších sídel
Opatření: Rozvoj alternativních zdrojů energie
Přírodní podmínky skýtají mikroregionu vhodné podmínky pro rozvoj využívání
alternativních zdrojů energie, především biomasy. V současné době již probíhá
zpracování generelu alternativních zdrojů i aktivity směřující k jejich propagaci.
K rozvoji alternativních zdrojů může významně přispět i realizace pilotních
projektů.
Aktivity:
Zpracování a průběžná aktualizace generelu alternativních zdrojů
Podpora projektů na využití alternativních zdrojů (zejm. biomasy)
Propagace využívání alternativních zdrojů
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5.4
5.4.1

Organizační zajištění
Řízení mikroregionu

Zpracování dokumentu Strategie rozvoje mikroregionu představuje první krok
k realizaci uvědomělého, organizovaného a soustavného rozvoje Mikroregionu
Konstantinolázeňsko. Dalším krokem je vytvoření fungující organizační struktury,
která v sobě bude zahrnovat prvky organizační, výkonné a kontrolní. Současně musí
být nastaveny mechanizmy monitorující efekty rozvojových opatření spolu
s aktuálními trendy ve vývoji a potřebách mikroregionu. Výstupní informace
z monitoringu by měly sloužit jako podklad pro kvalitní a operativní rozhodování
představitelů mikroregionu.
5.4.2

Organizační struktura

Členská schůze sdružení
Je nejvyšším orgánem sdružení – tvoří jej starostové obcí nebo pověření zástupci
obcí sdružených v tomto sdružení. Členská schůze se schází minimálně dvakrát
ročně. Členská schůze schválí v roce 2000 Strategii rozvoje Mikroregionu
Konstantinolázeňsko a organizační zabezpečení fungování mikroregionu.
Každoročně bude schvalovat priority a rámcový návrh financování mikroregionu tzv.
akční plán a dále vyhodnocovat roční činnost a financování mikroregionu.
Předseda sdružení
Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Předsedu volí členská schůze.
Poradce (manažer) sdružení
Manažer mikroregionu je výkonným prvkem mikroregionu. Plní úkoly jednotlivých
orgánů sdružení. Předkládá předsednictvu sdružení návrhy opatření pro rozvoj
mikroregionu, účastní se na předprojektové a projektové přípravě společných
projektů mikroregionu. Organizačně zajišťuje realizaci odsouhlasených projektů.
Sleduje údaje potřebné pro monitoring projektů a jeho vyhodnocování. Při své
činnosti úzce spolupracuje se všemi dotčenými subjekty, zejména s orgány státní
správy a zástupci privátního sektoru
Kontrolní komise sdružení
Kontrolní komise sdružení kontroluje mimo jiné hospodaření mikroregionu a
dodržování časového harmonogramu realizace projektů.
5.4.3

Finanční řízení mikroregionu

Základním zdrojem financování činnosti mikroregionu jsou členské příspěvky obcí,
dotace a dary. Finanční prostředky na realizaci společných projektů mikroregionu
jsou získávány z dotací a sdružených prostředků členských obcí případně dalších
subjektů.
Veškeré finanční prostředky mikroregionu jsou soustřeďovány na účtu mikroregionu.
Dotace ze státních a dalších zdrojů jsou převáděny na tu členskou obec, která je
nositelem projektu. Na účet této obce je taktéž převáděna prostřednictvím účtu
mikroregionu i finanční spoluúčast mikroregionu.
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Schéma toku financí

Členské
příspěvky obcí

Zdroj financování
dotace

projekty spolufinancované
z dotace

Účet obce nositele projektu

financování

Účet sdružení

samofinancované projekty

Projekt A
Projekt B

Projekt n

5.4.4

Monitoring a aktualizace strategie

Strategie rozvoje mikroregionu ani navržené projektové záměry nemohou být pojaty
staticky. Základem úspěšné implementace záměrů je jejich aktualizace a adaptace
na základě monitorování. Monitorování je průběžné a systematické sledování jevů a
procesů a jejich vyhodnocování.
Cílem monitoringu a vyhodnocení poznatků je nalezení vývojových tendencí
a událostí, tak aby mikroregionální management mohl reagovat na vzniklou situaci,
aktualizovat priority a opatření, aniž by došlo k zásadní změně strategických cílů
a postupů.
Monitorování v rámci mikroregionu je zaměřeno na Strategii rozvoje mikroregionu, na
jeho priority i projekty včetně jejich dopadů na území. Z důvodu stability je nutné
monitorování provádět v určitých časových intervalech. Projekty budou monitorovány
dle svého charakteru v intervalech řádově měsíčních. Četnost aktualizace strategie
je uvedena v následující tabulce.
Aktualizace částí strategie
Strategická část

Schvaluje

Časové období

Termín

Vize

členská schůze

1 x za 6 let

1. prosinec

Cíle

členská schůze

1 x za 6 let

1. prosinec

Opatření

členská schůze

1 x za 3 roky

1. prosinec

Aktivity

členská schůze

1 x za 3 roky

1. prosinec

Náměty na projekt

členská schůze

2 x ročně

Popis a plán projektu

členská schůze

2 x ročně

Akční plán

členská schůze

1 x ročně

Tabulka č. 25.
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Monitorování vychází z finančních a fyzických ukazatelů a z ukazatelů dopadu.
Ukazatele dopadu jsou zatím méně obvyklá kritéria hodnocení, která musí být
stanovena pro každý projekt před jeho zahájením. Ukazatele dopadu musí být
kvantitativně hodnotitelná kritéria a stanovují se tak, aby jasně vystihovaly přínosy
každého projektu. Zároveň musí být co nejméně ovlivněny jinými opatřeními a
projekty. Monitorování je organizačně zajištěno členskou schůzí sdružení, která na
základě výsledků hodnocení projektů předkládá výroční zprávu, navrhuje priority pro
daný rok a popř. na základě důkladného rozboru navrhuje aktualizaci Strategii
rozvoje mikroregionu.
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