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I. Analýza maloobchodu a drobného podnikání na území
Mikroregionu
1 Maloobchod – prodejny potravin
Prodejny potravin zajišťují v obcích mikroregionu základní prvek vybavenosti službami
z důvodů velice častého využívání (zejména u čerstvých potravin jako pečivo, uzeniny,
apod.). Proto je potřeba věnovat touto téma zvýšenou pozornost.
V posledních letech dochází k růstu podílu obchodních řetězců na úkor menších prodejen a
spolu s poklesem počtu obyvatel dochází v posledních letech k zániku některých
provozoven. Z tohoto pohledu jsou nejohroženější malé obce do 300 obyvatel z důvodů
nedostatečné poptávky a tudíž nerentability provozu obchodu. Stabilita prodejny je tak dána
několika faktory jako je – počet obyvatel, zaměstnanost, vybavenost službami, atraktivita pro
cestovní ruch, dopravní poloha a spojení, kvalita sortimentu, vlastnictví a stav objektu.
V posledních letech situaci v regionu navíc ovlivnila také lokalizace obchodních řetězců
v Plané a Stříbře. Příčiny uzavírání prodejen lze tedy spatřovat zejména v důsledku úbytku
obyvatel a poklesu významu pracovní funkce v obcích, konkurenci obchodních řetězců,
neefektivitě provozu v důsledku malé poptávky a omezení pracovní příležitosti spojené
s nižší kupní silou.

1.1 Dostupnost prodejen
Síť prodejen v mikroregionu a jejich dostupnost
Celkem se nachází na území mikroregionu 10 prodejen a to v 7 sídlech - Konstantinovy
Lázně (2), Bezdružice (2), Kokašice, Černošín (2), Záchlumí, Cebiv a Lestkov, viz mapa 1
Prodejny potravin.
Prodej potravin je tak zajištěn ve většině obcí se sídlem obecního úřadu. Výjimkou jsou obce
Cebiv a Horní Kozolupy, kde došlo k nedávnému uzavření obchodů. K uzavření prodejny
potravin došlo ještě ve Slavicích (85 obyvatel a to v roce 2011), která je částí obce Horní
Kozolupy a byla jedinou částí obce, která měla vlastní prodejnu potravin. Uzavřeny byly také
2 prodejny v Bezdružicích, ale zde došlo k jejich znovuotevření (změna provozovatelů –
vietnamští obchodníci). V Cebivi se obchod s potravinami znovuotevřel na podzim v roce
2014 a provozují ho také vietnamští obchodníci.
Výsledkem výše uvedeného vývoje je situace, kdy z celkového počtu 46 obcí a jejich částí
jich 39 nemá na svém území funkční prodejnu potravin.
Na základě dostupných údajů je minimální počet obyvatel pro provoz stabilní prodejny
potravin zhruba 200 – 250 obyvatel, přičemž některé zdroje uvádějí až 300 obyvatel.
Uvedenou nejnižší hranici splňují všechna centra obcí, kde se nyní prodejny nacházejí.
Z tohoto pohlede je nekritičtější situace v Kokašicích, které mají pouze 209 obyvatel (rok
2011), a tudíž je zde značné riziko poklesu obyvatel pod kritickou hranici a zániku prodejny.
Jako protiváha zde působí relativně vysoký podíl pracovních příležitostí (44 pracovních míst).
Jako výhoda se v tomto ohledu může jevit blízkost Konstantinových Lázní (cca 2 km), které
jsou centrem cestovního ruchu mikroregionu a navíc nabízejí řadu pracovních příležitostí.
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Z pohledu hraničních hodnot počtu obyvatel je ještě nutno zmínit Lestkov (251 obyvatel/rok
2011). Zde je v posledních letech patrný nárůst obyvatel spojený s kladným saldem migrace.
Proto lze zachování prodejny v obci hodnotit jako velice reálné. Pozitivně ovšem působí
počet pracovních míst (38) a také to, že obchod je spádový pro zhruba 367 obyvatel, což
zahrnuje sídla v okolí bez vlastní prodejny potravin.
Z hlediska budoucího vývoje je také třeba upozornit na značný úbytek obyvatel v Záchlumí.
Zde ovšem působí jako protiváha značný počet pracovních míst (145) a výhodou je také
propojení prodejny a restaurace.
Jak již bylo uvedeno, na zánik prodejen má vliv zejména pokles počtu obyvatel a s ním
související pokles poptávky.
Zejména tento faktor zapříčinil zánik prodejny v obci Cebiv (pokles obyvatel z 273 na 219
v letech 2001 – 2011), i když následně došlo k jeho znovuotevření jinými provozovateli.
K poklesu poptávky došlo také v obci Horní Kozolupy (pokles obyvatel ze 120 na 102). Nízký
počet obyvatel přivodil i zánik prodejny ve Slavicích. Celkově došlo ve většině obcí
v posledních letech k poklesu obyvatel, viz následující tabulka 1.
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel MR Konstantinolázeňsko
Počet obyvatel

Vývojové indexy

SO
ORP
Stříbro
Stříbro
Stříbro

SO POÚ
Bezdružice
Bezdružice
Bezdružice

Obec
Konstantinovy Lázně
Bezdružice
Kokašice

1991
1 007
981
284

2001
950
990
295

2011 IN01/91 IN11/01 IN11/91
918
94,3
96,6
91,2
894
100,9
90,3
91,1
259
103,9
87,8
91,2

Stříbro
Stříbro
Stříbro
Stříbro
Stříbro
Tachov

Bezdružice
Bezdružice
Stříbro
Stříbro
Stříbro
Planá

Cebiv
Horní Kozolupy
Černošín
Záchlumí
Olbramov
Lestkov

272
291
1 117
403
75
346

288
277
1 055
421
78
361

239
231
1 124
360
56
357

105,9
95,2
94,4
104,5
104,0
104,3

83,0
83,4
106,5
85,5
71,8
98,9

87,9
79,4
100,6
89,3
74,7
103,2

4 776

4 715

4 438

98,7

94,1

92,9

MR Konstantinolázeňsko celkem

IN01/91 = počet obyvatel v roce 2001 na 100 obyvatel v roce 1991
IN11/01 = počet obyvatel v roce 2011 na 100 obyvatel v roce 2001
IN11/91 = počet obyvatel v roce 2011 na 100 obyvatel v roce 1991
Zdroj dat: ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů

Jistým vývojem prošel i maloobchod s potravinami v Bezdružicích, kde došlo k uzavření 2
prodejen (na sídlišti a náměstí), ale zároveň byly otevřeny dvě nové prodejny – takže fakticky
zůstal zachován původní stav.
Vzhledem ke stávající situaci není racionální v některých případech zejména
z ekonomického hlediska obnovení zaniklých prodejen v jejich původním stavu, např.
v Horních Kozolupech a Slavicích (úbytek a stagnace obyvatelstva, minimální ekonomické
aktivity).
Občané z obcí a sídel, kde byla prodejna zrušena, mají nejbližší prodejnu v Záchlumí
(především pro Slavice a Cebiv), Horní Kozolupy mají téměř stejně vzdálenou alternativu
v Kokašicích, viz mapa 1 a tabulka P1 v příloze.
Z hlediska dalšího vývoje je potřeba udržet stabilitu prodejen v Lestkově a Kokašicích, kde je
zvýšené riziko z hlediska poklesu počtu obyvatel. Z hlediska dopadů je významnější potřeba
udržet prodejnu v Lestkově, neboť při jejím zániku by nebyla žádná prodejna v celé
severozápadní části mikroregionu a došlo by k zásadnímu omezení obslužnosti značné části
obyvatel a k prodloužení vzdálenosti dostupnosti obchodu na více než 6 km.
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S ohledem k předpokládanému demografickému vývoji (stárnutí populace a úbytek
obyvatel) na území mikroregionu lze do budoucna očekávat spíše zhoršení situace a
problematické bude udržení stávajících prodejen potravin.
Na vývoj počtu obyvatel (a
potažmo taky i vybavenost
450
maloobchodem) má vliv i počet
400
pracovních příležitostí. Ty jsou
350
bohužel mimo Konstantinových
300
Lázních (230 zaměstnaneckých
pracovních míst) a Černošína
250
(375 PM) minimální. Jedná se
200
tak o centra ekonomických
150
aktivit mikroregionu, o čemž
100
vypovídá i lokalizace dvou
50
obchodů v každé z obcí. Na
0
opačném
pólu
nabízených
pracovních příležitostí stojí
Cebiv (4), Horní Kozolupy (1),
Olbramov (4) – viz následující graf 1.

Graf 1: Vývoj počtu pracovních míst
v obcích MKL
Bezdružice
Cebiv
Černošín
Horní Kozolupy
Kokašice
Konst. Lázně
Lestkov
Olbramov
Záchlumí
Zdroj dat: MF ČR

Dopravní dostupnost prodejen
S ohledem na zrušení výše uvedených prodejen zůstalo poměrně velké území mezi silnicemi
II/201 a II/230 bez funkční prodejny potravin. Podél komunikace II/201, která obsluhuje
severní část mikroregionu, je vybavení prodejnami poměrně rovnoměrné (Lestkov, Kokašice
a Konstantinovy Lázně, což jsou sídla celkem o 1129 obyvatelích. Na silnici II/230 se kromě
Černošína (je prodejna) nenachází větší obec a zároveň je zde dobré přímé spojení na
centra vyšší úrovně Stříbro a Planá.
Z hlediska dostupnosti mají výhodu Kokašice, které leží na křižovatce silnic II/202 a II/201
(obchod a čerpací stanice). Na komunikacích vedoucích směrem sever - jih se žádné funkční
prodejny potravin nenachází, což platí zejména pro II/202 (ve Slavicích a Horních
Kozolupech byly prodejny zrušeny). Přitom dopravní zatížení II/202 je srovnatelné s II/230 a
výrazně vyšší než v případě II/201, viz mapa č. 2 v příloze.
Z hlediska dostupnosti obcí a jejich částí je průměrná vzdálenost k prodejně potravin cca 3,6
km - viz tabulka P1 v příloze.
Tato vzdálenost se nemusí jevit jako příliš veliká, ale vzhledem k tomu, že se jedná o
dostupnost základních potravin (zejména pečivo, uzeniny, apod.), které je nutné kupovat
několikrát v týdnu, jeví se i tato vzdálenost značná s ohledem k tomu, že se prodejna
nachází v jiném sídle. Řada zejména menších obcí je velice komplikovaně dostupná
veřejnou dopravou a kvalita komunikací III. tříd je také velice špatná. Velmi omezené
možnosti dostupnosti jsou tak zejména z nejmenších sídel – Vrbice u Bezdružic, Kořen,
Záhoří, Kamýk apod.
Nejproblematičtější je tak situace zejména pro seniory, kteří mají velice omezené možnosti
dostupnosti nákupů mimo trvalé bydliště. Taktéž komplikovaná je situace pro ostatní
obyvatele, kteří nevyjíždějí za prací do obce s prodejnou nebo kteří nedisponují vlastním

5

autem. Velice důležité se tak jeví udržení prodejny v Lestkově, který obsluhuje severní část
mikroregionu s dosahem cca 367 obyvatel.
Příklady vzdáleností dostupnosti obchodu s potravinami: Horní Kozolupy (4,7 km), Slavice
(2,5 km). Sídla nad 100 obyvatel: Okrouhlé Hradiště (2,7 km), Horní Kozolupy, Víchov - viz
tabulka P1 v příloze.
Pokud uvažujeme dostupnost autem, je tedy vzdálenost relativně přijatelná. Je však
potřeba udržet stávající vybavenost, neboť při dalším rušení prodejen by již byla
vzdálenost poměrně značná. V případě zrušení prodejny v Lestkově by dostupnost
prodejny v tomto prostoru byla až 6 km.
Co se týče dostupnosti řetězců diskontních prodejen je situace následující. Přímo na území
mikroregionu se žádné obchodní řetězce nenacházejí, ale jsou v jeho blízkém zázemí –
TESCO (Planá), Stříbro (Lidl, Penny). Řetězce konkurují zejména nižšími cenami a také šíří
sortimentu. Dostupnost těchto prodejen se pohybuje od 6 km (v jižní a východní okrajové
části) až po 20 - 25 km v severní a centrální části Mikroregionu. S ohledem na vzdálenost
jsou tyto prodejny využívány zejména k týdenním nákupům a nákupům potravin s delší
dobou trvanlivosti. Ze středu Mikroregionu je vzdálenost cca 20 km, což zahrnuje např.
Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště, Bezdružice, Kokašice s cca 1800 obyvateli) podrobněji viz mapa č. 3 v příloze.
Co se týče dostupnosti center s diskontem veřejnou dopravou, situaci poměrně dobře
vystihují mapy č. 4 a 5 v příloze. Na mapě č. 4 - Počet spojení veřejnou dopravou, je dobře
vidět, že dostatečné přímé spojení je zejména podél silnice II/230 ve směru na Stříbro a
Planou (na trase se nachází Černošín) a také II/202 do Konstantinových Lázní, které mají 6
– 9 spojení (na trase se nachází Horní Kozolupy). Ještě poměrně dobré je spojení podél
II/201 se 4 – 5 spoji (na trase se nachází Lestkov). Zejména části obcí neležící podél
uvedených hlavních komunikací II. tříd mají spojení problematické a některé jsou veřejnou
dopravou nedostupné – viz mapa č. 4 v příloze.
I při dostatečném počtu je ovšem řadě případů nedostatečné odpolední dostupnost
posledního spoje, což ukazuje mapa č. 5 - Časová dostupnost obcí (v příloze). To platí
zejména pro pracující, kteří by měli zájem si nakoupit a až poté jet do místa bydliště. Tuto
možnost poskytují pouze obce podél komunikací II/230, II/202 a II/201 a také spoje jedoucí
do Bezdružic.

1.2 Vyhodnocení poptávky
Výsledkem výše uvedeného vývoje je, že 39 obcí a jejich částí v mikroregionu
Konstantinolázeňsko je bez funkční prodejny. V těchto obcích dle SLDB 2011 trvale žilo
1070 obyvatel. To jest – 24 % z celkového počtu obyvatel mikroregionu nemá v místě
svého bydliště funkční prodejnu potravin (viz tabulka P2 v příloze).
V těchto obcích, resp. jejich částech, mají přístup k prodejnám především zaměstnaní, kteří
za prací denně vyjíždějí (většinou do pracovních center, které funkční obchod mají). Celkem
v těchto sídlech žije 486 ekonomicky aktivních obyvatel a z nich 400 je zaměstnaných. Velká
část těchto zaměstnaných za prací vyjíždí do jiné obce. Pohyb za prací v rámci mikroregionu
nemá velký význam, vyjížďka za prací uvnitř mikroregionu je směrována pouze do obcí
s funkční prodejnou. Vzhledem k velmi omezenému počtu pracovních míst je dojížďka za
prací do mikroregionu také bezvýznamná.

6

V obcích/sídlech bez funkční prodejny tedy mají více zhoršené podmínky dostupnosti
prodeje potravin především obyvatelé, kteří jsou ekonomicky neaktivní, z nich především
senioři 65+ a případně pracující, kteří za prací nevyjíždějí:
 ekonomicky neaktivní:
584 obyvatel
 počet seniorů starších 65 a více let: 193 obyvatel
Odhad počtu obyvatel, kteří mají zhoršené podmínky dostupnosti obchodu s potravinami,
činí zhruba 330 obyvatel. Odhad je proveden s korekcí mj. z důvodu nepřesností SLDB a
struktury obyvatel v domácnostech, ve kterých někdo zajišťuje nákupy ve prospěch ostatních
členů domácnosti.

1.3 Kupní síla v obcích bez funkční prodejny
Jak již bylo uvedeno ve 39 obcích/částech žije 1070 obyvatel. Bez dostupnosti obchodu je
cca 330 obyvatel. Z toho obce nad 100 obyvatel jsou - Okrouhlé Hradiště (spádovost
Konstantinovy Lázně), Horní Kozolupy, Víchov (spádovost Černošín, Stříbro).
Průměrná hodnota výdajů za čerstvé potraviny (s přihlédnutím k údajům ČSÚ a retailinfo.cz)
je cca 15 tis. Kč/obyvatel/rok. Výdaje za potraviny obyvatel v obcích a částech bez prodejny
činí tedy zhruba 16 mil. Kč a výdaje za potraviny obyvatel bez dostupnosti obchodu cca 4,9
mil. Kč.

2 Místní producenti a výrobci řemeslných výrobků a potravin
Jednou z možností řešení aktuálního ne zcela ideálního stavu v rozmístění prodejen potravin
a zásobování obyvatelstva základními potravinami je podpora a rozvoj místních farmářů a
producentů na území mikroregionu. Jedná se však o poměrně komplexní a složitou
problematiku, kdy hraje roli celá řada faktorů, které do jisté míry limitují rozvoj takovéhoto
podnikání a to nejen na území Mikroregionu, ale v celé ČR.
Výsledkem je, že přímo na území Mikroregionu se nachází pouze jediná farma (Krasíkov),
která může na základě příslušných povolení dodávat své produkty do obchodů, případně
prodávat na farmářských trzích. Určitým specifickým segmentem jsou pak drobní včelaři. Tito
prodávají své přebytky z produkce, ale většinou se jedná pouze o sezónní prodej v době
stáčení medu (červen – srpen). Na území mikroregionu je několik takových včelařů.
Do jisté míry se ukazuje i to, že území mikroregionu je příliš malé na to, aby bylo schopno
pokrýt základní sortiment potravinářského zboží. V případě analýzy je tak třeba zvažovat
minimálně území Místní akční skupiny (dále jen MAS) Český Západ, případně širší spádové
území, což ukazuje následující tabulka 2, kde je uveden seznam producentů zemědělský
produktů a potravinářského zboží. Seznam vznikl na základě terénního průzkumu farmářů
v regionu, který by měl sloužit pro analýzu potenciálního trhu v souvislosti s otevřením
krámku s farmářskými produkty na území mikroregionu Konstantinolázeňsko. Seznam byl
vytvořen tak, aby obchod zahrnoval základní sortiment potravin. Na rozdíl od dále
uvedeného seznamu (tab. 3), kdy jsou producenti pouze z území MAS Český Západ, pro
pokrytí základní nabídky potravinářského zboží bylo zapotřebí zvažovat mnohem širší
regionální záběr.
I přes své drsnější klimatické podmínky je mikroregion zemědělsky obhospodařován a
existuje zde určité množství farmářů a zemědělských firem. Jenže větší zemědělské podniky
se zabývají převážně rostlinnou výrobou (produkce technických plodin, obilovin) pro další
zpracování nebo živočišnou výrobou s akcentem na masná plemena skotu s následným
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odvozem na jatka či živým prodejem. V regionu tak fakticky nemá tato produkce přímé
uplatnění. Není zde žádný zpracovatel.
Tabulka 2: Místní producenti potravin a nabízené produkty v MKL a okolí
Producent

Produkty
kozí sýry
domácí sušenky
Farma Krasíkov
bylinkové sirupy
drůbež
kozí a kravské mléčné výrobky - sýry, mléko, tvaroh, pomazánky
Biofarma Belina
bylinné sirupy - mátový, mateřídouškový, meduňkový, bezový a lipový
hovězí maso
Mikulášův med z Černošína
med + další výrobky
Eliščiny včelíny, Chodová Planá
med + včelí výrobky
králíky
Šindelář - prodej králíků
kuřata
DELICAT MASO UZENINY Stříbro 70 druhů uzenin
Maso - uzeniny Josef Lukavský
řezník (na trzích v KL)
Velkostatek Skupeč
Husy,kachny,krůty, krocani, kuřata - brojleři
Rybářství Mariánské Lázně
ryby
AGARICUS s.r.o. velkopěstírna
žampiony
žampionů, Kaznějov
hlíva ústřičná
sušené ovoce
REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.
ovocné čaje
Moštárna Stvolny
jablečný mošt s příchutí
Medové víno - Ladislav Lstibůrek med + medová vína
Kavárna Orient Coffee
producent kávy
Léčivé byliny dr. Poppova z Plané bylinné čaje
Pečivo
Pekařství Pustina
Cukrářské výrobky
Cukrárna Svěženka
zákusky
Jídelna Král Stříbro
lahůdky
Lahůdkářství Kadlecovi s.r.o.
lahůdky
klášter Nový Dvůr
mnichy vyráběná hořčice

Skupina výrobků
Mléčné výrobky
Pekařské výrobky
Nápoje
Drůbež
Mléčné výrobky
Nápoje
Maso
Med a produkty z medu
Med a produkty z medu
Maso
Drůbež
Uzeniny
Uzeniny
Drůbež
Ryby
Houby
Houby

Adresa
Krasíkov 1, Konstantinovy Lázně

Nežichov 8, Toužim
Zahradní 264, Černošín
Chodová Planá 264
Jiráskova č.p. 405, Staňkov
Smetanova 515 Stříbro
Planá, Severní 814
Skupeč 1, Pernarec
výrobna u Rakovníka
Pod Továrnou 587, 331 51 Kaznějov

Zelenina a ovoce

Žižkov 13, Žlutice

Nápoje
Nápoje
Nápoje
Nápoje
Pekařské výrobky
Pekařské výrobky
Cukrářské výrobky
Lahůdky
Lahůdky
Ostatní

Stvolny 16, 331 62 Manětín
Nová Pasečnice 2, Domažlice
náměstí Republiky 135/21, Plzeň
Plzeňská 857, Planá
Úterská ul. Bezdružice
Žatecká 952, Kralovice
Dukelská. Stříbro 34901
Střední 464, Město Touškov
Dobrá Voda 20, Toužim

Zdroj: vlastní šetření

U drobných farmářů, je situace odlišná. Tito se zaměřují i na drobnější produkci, která by
mohla najít i uplatnění produktů přímo u zákazníků v mikroregionu – např. maso, vejce,
mléko, sýry, apod. Místní drobní farmáři vnímají jako závažný problém velkou administrativní
zátěž, která souvisí s přímým prodejem produktů zákazníkům. Řada z nich tudíž svůj prodej
ze dvora provozuje nelegálně bez příslušných povolení v omezeném rozsahu a produkty tak
prodávají jen okruhu lidí, kteří o jejich produkci vědí. Většinou prodávají základní produkty
bez přidané hodnoty zpracování. Často jim tato situace vyhovuje a nemají ani přílišný zájem
o legalizaci prodeje, po kterém by jim mnohonásobně vzrostla administrativní zátěž. Stav kdy
dostávají nárokové dotace na základě výměry půdy v kombinaci s určitým prodejem ze dvora
a prodejem základních rostlinných či živočišných komodit větším zpracovatelů (např. prodej
živých zvířat na jatka) je pro ně do určité míry dostačují.
Jedním ze základních faktorů při rozvoji podnikání místních farmářů a producentů na
území Mikroregionu je tak investice do jejich vzdělání, realizování pravidelných školení a
jejich postupné přesvědčování k legalizaci prodejů ze dvora. Jedná se však o proces, který
by trval minimálně 2 – 3 roky a to i na základě zkušeností z Farmy Krasíkov. Jde o to tzv.
vychovat si v regionu místní farmáře a producenty.
Dalším limitujícím faktorem pro rozvoj malých producentů je velká administrativní
zátěž a časté změny v legislativě, kdy drobní producenti se mnohem hůře přizpůsobují
v porovnání s velkými firmami z důvodů nedostatku kapitálu a nemožnosti sledovat změny
zákonů a vyhlášek (většinou pracují sami přímo ve výrobě s naprostým minimem nebo bez
zaměstnanců, často se jedná o rodinné farmy). Obecně je tato situace platná v celém
Plzeňském kraji. Na příkladu nalezení regionálních dodavatelů pro farmářský obchod v
rámci území Mikroregionu Konstantinolázeňsko se ukazuje, že to není možné (lokalizována
pouze farma Krasíkov a pekařství František Pustina) a nestačí ani dodavatelé na území MAS
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Český Západ. Tento koncept je tak třeba vzhledem k neexistenci dostatečného počtu
producentů realizovat v širším území – viz předchozí tabulka 2.
Dalším určitým negativním faktorem na území MKL je nižší kupní síla obyvatel a
ochota zaplatit za kvalitní farmářský produkt více peněz. Obecně platí, že při produkci
kvalitních regionálních výrobků nelze dosáhnou stejné ceny jako v diskontních prodejnách viz např. cena kvalitní uzeniny či jogurtu. V tomto ohledu hraje roli i poměrně vysoká
nezaměstnanost (v prosinci 2014 - 8,6% v POÚ Bezdružice, což byla druhá nejvyšší hodnota
v rámci POÚ v Plzeňském kraji). Navíc ORP Stříbro patří mezi regiony se soustředěnou
podporou státu - tzv. hospodářsky slabý region. V tomto ohledu zde také chybí určitá
sounáležitou spotřebitelů, kdy nákupem místních kvalitních produktů podporují místní
podnikatele a jsou ochotni za kvalitu zaplatit o něco vyšší cenu. O to více je pak třeba
věnovat pozornost propagaci a marketingu.
Jedním ze zásadních faktorů je i marketing a propagace místních producentů. Na
tomto poli působí poměrně úspěšně MAS Český Západ, kdy pod značkou Místní výrobek ze
západu Čech jsou registrováni regionální výrobci a producenti řemeslných i potravinářských
produktů.
Značku “Místní výrobek ze západu Čech” uděluje pracovní skupina složená ze
zástupců místních řemeslníků a MAS, která se za tímto účelem schází zhruba
jednou za půl roku. Vybraným výrobcům následně předá předsedkyně MAS
spolu s koordinátorkou certifikát, opravňující k používání značky. Značka je
zaregistrována jako ochranná známka, což zabraňuje jejímu zneužití.
Udělením certifikátu se snaží MAS Český Západ pomoci místním výrobkům a výrobcům a
usnadnit zákazníkovi lépe se orientovat v místní produkci a umožnit mu podporovat své
výrobce ze svého regionu a konečně turistům nabídnout zboží vyrobené skutečně v území,
které navštívil.
V oblasti řemeslných výrobků je situace o dost příznivější oproti potravinářským
produktům a hlavně s ohledem k mnohem mírnějším administrativním podmínkám
(vlastnictví živnostenského listu). Níže uvedený seznam (tabulka 3) dokládá i to, že
v případně menších administrativních bariér by došlo i k oživení v oblasti potravinářského
segmentu. V níže uvedeném seznamu tak figurují pouze 4 producenti v oblasti
potravinářského zboží.
V případě snah o aktivizaci místních producentů se tak zatím jeví jako schůdnější
varianta trhů či obchůdku řemeslných výrobků nežli farmářských produktů, kteří pokud
vezmeme v potaz pouze území Mikroregionu Konstantinolázeňsko fakticky ani neexistují,
resp. nemají zlegalizovanou produkci. V případě takovéto snahy je třeba vzít v potaz to, že
producenti budou z mnohem širšího území – viz předchozí tabulka 2.
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Tabulka 3: Regionální výrobci a producenti řemeslných i potravinářských produktů

Zdroj: http://www.leader-ceskyzapad.cz/
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II. Problémová analýza
3 SWOT analýza
Ve SWOT analýze je zohledněna nejen problematika maloobchodu, ale též problematika
místních producentů potravin a řemeslných výrobků.

Silné stránky


Možnost
týdenních
v řetězcích ve Stříbře
zejména pro vyjíždějící

Slabé stránky
a

nákupů 
Plané,

39 obcí a jejich částí (tj. 24 % obyvatel MR)
bez funkční prodejny potravin



Vzdálenost z části obcí bez prodejny do
obchodu cca 4 km



Problematická dostupnost prodejen
seniory a nedojíždějící za prací



Úbytek obyvatel a omezení pracovní funkce
sídel



Omezená otevírací doba místních obchodů
pro vyjíždějící za prací



Zhoršená dostupnost diskontních prodejen
veřejnou dopravou



Nezapojení
místních
producentů
a
zpracovatelů potravin do maloobchodní sítě
mikroregionu



Pozitivní vliv cestovního ruchu –
Konstantinovy Lázně



Snaha obcí o podporu drobných
podnikatelů a zachování prodejen

Příležitosti

pro

Ohrožení



Obnova uzavřených prodejen





Příchod vietnamských obchodníků –
delší
otevírací
doba,
event.
znovuotevření zavřených prodejen

Zánik prodejen v důsledku dalšího úbytku
obyvatel v obcích



Konkurence řetězců – zejména
týdenních nákupech (Stříbro, Planá)



Rozvoj pojízdných prodejen



Omezení veřejné dopravy



Využití/zapojení místních producentů
potravin (Bezdružice – pekárna,
Kokašice – kozí farma)



Růst počtu osaměle žijících obyvatel se
zhoršeným přístupem k obchodu (senioři)





Legalizace prodejů ze dvora místních
farmářů

Riziko ohrožení stávajících prodejen
novými službami – on-line prodej, pojízdné
prodejny



Sdružení více funkcí – např. prodejna
a restaurace, viz Záchlumí



Využití donáškové služby v rámci
sociálních služeb



Přímá podpora udržení stávajících
ohrožených prodejen (např. Lestkov)



Podpora podnikatelských aktivit při
místní výrobě potravin (mléko, maso,
zpracování ovoce, zelenina) –
investiční podpora, propagace



Zlepšení dopravní dostupnosti

při
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4 Shrnutí hlavních problémů a jejich příčin
Cca 39 obcí a jejich částí na území Mikroregionu je bez funkční prodejny potravin, tj. 24 %
obyvatel – tento problém se týká zejména JV a SZ části MKL.
K uzavírání prodejen (např. v Bezdružicích (2x), Horních Kozolupech a Slavicích) dochází
nejčastěji v důsledku:
 úbytku obyvatel a poklesu významu pracovní funkce,
 konkurence řetězců,
 ekonomické náročnosti provozu.
K výraznému poklesu počtu obyvatel došlo především ve východní části mikroregionu –
následek úbytku vybavenosti. Rovněž pracovní příležitosti ve většině obcí (s výjimkou
Konstantinových Lázní a Černošína) jsou omezené.
Při zániku místních prodejen potravin navíc hrozí další odliv obyvatel, aktuálně hrozba zániku
prodejny v Lestkově z důvodu hraničního počtu obyvatel (251 obyvatel). Z ekonomických
důvodů se jeví jako problematické udržet prodejny v malých obcích do 300 obyvatel.
Je zapotřebí udržet stabilitu některých prodejen (Lestkov a Kokašice) - riziko z hlediska
počtu obyvatel v obcích. V případě zrušení prodejny v Lestkově, by dostupnost prodejny
v tomto prostoru byla až 6 km.
Zhoršená dopravní dostupnost – omezená dostupnost prodejen veřejnou dopravou – se
projevuje zejména v pozdějších odpoledních hodinách, což souvisí s omezenými možnostmi
nákupu po pracovní době.
Další problém v této řešené oblasti je spojován se špatným technickým stavem řady tamních
komunikací. Rovněž vzdálenosti z části obcí bez prodejny do obchodu je cca 4 km, což
způsobuje problémy s dostupností prodejen pro seniory a nedojíždějící za prací zejména u
potravin denní spotřeby. V souvislosti s postupným stárnutím populace dochází ke zvyšování
podílů individuálně bydlících seniorů.
Pro stávající menší obchody v mikroregionu se stává velkou hrozbou konkurence řetězců
nacházející se v těsném zázemí MKL (Stříbro, Planá), především nižšími cenami a větším
sortimentem výrobků. Tomu nepřispívá ani omezená otevírací doba místních prodejen na
území MKL pro vyjíždějící za prací (nemožnost nákupu odpoledne, např. otevírací doba
v COOPu Lestkov 7 – 12 a 14 - 16).

5 Návrh scénářů řešení
Z hlediska udržení maloobchodu na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko se nabízí
několik variant řešení.
−

Nákupy on-line na internetu a dovoz domů
o Je to koncept, který se teprve rozbíhá a je v něm spatřován velký potencionál do
budoucna.
o Spíše má šanci ve větších městech či v hustěji osídlených oblastech, ale v MKL má
omezené možnosti využití.
o Otázka ekonomické výhodnosti pro zákazníky – cena za dovoz (např. aktuálně
TESCO a.s. - cena za dovoz od 49 do 99 Kč).
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o V řídce osídlené oblasti s řadou malých sídel jako je MKL nelze s tímto konceptem do
budoucna příliš počítat z důvodů ekonomické nevýhodnosti – málo zákazníků, velká
vzdálenost.
o V případě realizace navíc problém zejména pro starší obyvatele – připojení na
internet, ovládání on-line nákupu, on-line placení, nutnost zřízení účtu, apod.
−

Pojízdná prodejna
o Nutnost provedení ekonomické analýzy realizovatelnosti a uskutečnit průzkum, zda
by o takovou službu byl mezi obyvateli zájem (zatím vzdálenost pro obyvatele do
stávajících prodejen není tak velká, činí kolem 4 km).
o Řada obyvatel z malých sídel jezdí za prací do obce s prodejnou a může si zde i
nakoupit. Šanci by tak mohl mít specializovaný prodej potravin s omezenou dobou
trvanlivosti – pečivo, uzeniny, maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina.
o Zapojení místních producentů a zpracovatelů potravin – Bezdružice – pekařství,
Kokašice – kozí farma (mléčné produkty), místní včelaři, atd.
o Snaha o širší zapojení místních producentů a zpracovatelů masa a mléka, ovoce a
zeleniny do systému uvažovaného prodeje.
o Nejspíše by zde byla nutnost podpory ze strany obcí – viz provedení ekonomické
analýzy.
o Otázka zájmu podnikatelů o provozování (velká počáteční investice, riziko
návratnosti).
o Základní ekonomická kalkulace
o

obsluha cca 600 – 700 zákazníků, možno provozovat v zásadě bez ztráty.

o Mohlo by dojít k ohrožení stávajících prodejen potravin.
−

Obnova uzavřené prodejny
o Důvod zániku byla většinou ekonomická nerentabilita provozu z důvodů poklesu
počtu zákazníků.
o Obnova uzavřených prodejen je tak v zásadě možná jen při snížení provozních
nákladů a provozování s nižším ziskem.
o Možností jsou tak např. vietnamští obchodníci (viz např. znovuotevřená samoobsluha
v Cebivi), kdy v obchodě pracuje často rodina, což představuje nižší náklady
(nenajímají zaměstnance) a ochota delší pracovní doby déle odpoledne vč. So, Ne –
nalákání zákazníků – možnost pro pracující nakoupit si až doma.

−

Alternativní spojení zajištění nákupu potravin v rámci pečovatelských služeb
o Běžně cena za donášky jídla (jako sociální služba) – max. 30Kč/úkon (viz vyhláška
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách)
o Nabídka sociálních služeb za týdenní nákup (neupravuje vyhláška a je na dohodě
poskytovatele a klienta) cca 110Kč/úkon.
o Nutnost ověření zda poskytovatelé sociálních služeb v regionu danou službu nabízejí.
o Vhodné především pro seniory v rámci spolupráce s poskytovatelem pečovatelské
služby - je třeba dostatečně informovat o této možnosti seniory.
o Ekonomická dostupnost se jeví jako přijatelná pokud senior nemá příliš možnost se
z menších sídel dopravit veřejnou dopravou.
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o Nutnost zajistit dostatečnou propagaci v rámci obcí.
o Jakousi možnost by se jevila i možnost dobrovolnické výpomoci na bázi sousedských
vztahů – šlo by uvažovat o možnostech domluvy nákupů zejména u dojíždějících
autem do práce.
−

Využití lokálních podnikatelů a zpracovatelů
o Větší zapojení místních producentů potravin (Bezdružice – pekárna a řeznictví,
Kokašice – kozí farma) do maloobchodního prodeje
o

distribuce sortimentu v místních obchodech

o

podpora vybudování / zlepšení prodejních míst přímo v souvislosti s výrobou.

o Podpora propagace místních prodejců/producentů zaměřená na návštěvníky.
o Využití produkce pro vlastní provozy obcí (pravidelný odběr do školní jídelny, výroba
jídel pro seniory).
o Pravidelný trh místních producentů, organizace prodeje místních pěstitelů/zahrádkářů
(mini farmářské trhy).
o Rozšíření nabídky pro zaměstnavatele (výroba jídel na objednávku, svačinové menu
pro zaměstnance – čerstvé pečivo/bagety/obložené chleby).
o Podpora nových podnikatelských aktivit v oblasti výroby potravin (podpora pořízení
technologie, např. výroba a zpracování medu, ovoce, atd.).
−

Udržení ohrožených prodejen
o Např. komunikace a jednání s provozovateli (COOP).

−

Nulová varianta
o Neovlivňování stávajícího stavu, tj. ponechat beze změn.
o Důvodem je neohrožování existence stávajících prodejen potravin – toto riziko je
velice reálné.
o Pokud dojde k rozšíření nabídky (např. pojízdné prodejny), určitě dojde k jistému
snížení poptávky ve stávajících prodejnách.
o Zejména tam kde už prodejny mají malou ziskovost, může dojít k uzavření obchodu.
o Pojízdné prodejny by asi bylo nutné dotovat, takže zůstává otázkou citlivého
posouzení, zda není stávající stav dostačující, protože funguje bez nároku na
podporu z veřejných rozpočtů.
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III. Strategie v oblasti maloobchodu a drobného podnikání
Návrh strategie v oblasti rozvoje maloobchodu a drobného podnikání reaguje na hlavní
závěry analytické fáze, jedná se především o nevyhovující podmínky dostupnosti
obchodních služeb (zejména v oblasti obchodů s potravinami pro obyvatele v nejmenších
obcích se zhoršenými podmínkami dostupnosti středisek s vyšší vybaveností). Příčiny nižší
atraktivity regionu pro lokalizaci a stabilitu obchodů souvisí s celkovou sociální a
ekonomickou situací řešeného mikroregionu včetně nižší úrovně vybavenosti podmiňující
infrastrukturou pro ekonomický rozvoj. Na druhé straně analýza mikroregionu prokázala, že
mezi hlavní potenciály, které je možno využít jako základ pro podporu obchodních služeb je
turistická atraktivita centrální části mikroregionu a také dobré jméno již zavedených místních
producentů lokální produktů.
První specifický cíl se soustředí na opatření, která mají zlepšit dostupnost maloobchodních
služeb pro občany mikroregionu. Především seniorům je možno nabídnout rozšíření
terénních sociálních služeb o donášku nákupu, která bývá standardně součástí nabízených
služeb poskytovatelů sociální péče. Udržení dnes fungujících obchodů má význam nejen pro
sídlo, ale i pro jeho spádové zázemí. Konkrétní možnosti řešení se týkají zejm. podpory
rekonstrukcí a zvýhodněných nájmů obecních objektů. Ke zpestření nabídky obchodních
služeb jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky by mohly přispět pilotní investice obcí
s cílem iniciovat rozvoj obchodu s novou nabídkou (kavárna, produkty místních producentů –
pečivo, mléčné výrobky, uzeniny apod.). Veřejná podpora takových záměrů ve formě
investice nebo podpory provozu může zvýšit poptávku po produktech místních producentů a
snížit míru rizika případným soukromým zájemcům o další provozování.
Druhý specifický cíl se zabývá rozvojem podmiňující infrastruktury. Nedostatečná úroveň
byla identifikována například v oblasti kvalitního pokrytí službami připojení k internetu
vyššími přenosovými rychlostmi nebo dále v zajištění odpovídající úrovně silniční sítě. Za
nejvýznamnější podmiňující prvek rozvoje obchodních funkcí je pak považována identifikace,
zorganizování, motivace, osvěta a vzdělávání potenciálních lokálních producentů, jejichž
zapojení by mohlo přinést životaschopné rozšíření nabídky a celkové ekonomické oživení.
Další podpoře místních producentů je věnován třetí specifický cíl zaměřený na propagaci
produktů a podporu vzniku nových prodejních možností, zejména v podobě vzniku
prodejních míst, či uplatnění nabídky v rámci zavedených zařízení či moderních
elektronických obchodů.

Hlavní cíl: Oživit místní ekonomiku Mikroregionu
Specifický cíl 1: Zlepšit dostupnost maloobchodu pro občany MKL
Opatření 1.1: Podpora a rozšíření systému pečovatelské služby v rámci mikroregionu
Příklady aktivit a projektů:
−

zajištění donášky potravin v rámci pečovatelské služby

Opatření 1.2: Podpora stávajících obchodů v obcích
Příklady aktivit a projektů:
−

Rozvoj sítě stávajících prodejen COOP – prodejna Lestkov (PZ15)

Opatření 1.3: Vytvoření podmínek pro nové obchody v obcích
Příklady aktivit a projektů:
−

Prodejna místních potravin a kavárna v Bezdružicích (PZ16)
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−

Obchod s produkty místních producentů Konstantinovy Lázně (PZ13)

−

Kavárna ve zvonici na vrchu Krasíkov (PZ9)

Specifický cíl 2: Zkvalitnit infrastrukturu a služby pro rozvoj podnikání
Opatření 2.1: Zlepšení internetového připojení v území
Příklady aktivit a projektů:
−

Zlepšení internetového připojení mikroregionu Konstantinolázeňsko (PZ10)

Opatření 2.2: Zlepšení dopravní dostupnosti Bezdružic
Příklady aktivit a projektů:
−

Zlepšení dopravní dostupnost Bezdružic (PZ11)

Opatření 2.3: Podpora vzdělávání a rozvoj informovanosti pro potencionální podnikatele
Příklady aktivit a projektů:
−

Mikroport – zpravodaj mikroregionu (PZ6)

−

Podpora místních farmářů, regionálních produktů a prodeje ze dvora (PZ8)
o nabídka školení a seminářů
o informace o možnostech podpory pro začínající podnikatele
o požadavky státní veterinární správy na prodej potravin

Specifický cíl 3: Zlepšit podmínky pro místní producenty
Opatření 3.1: Podpora pro rozvoj místních producentů potravin a řemeslných výrobců
Příklady aktivit a projektů:
−

Podpora propagace a rozvoje – Dvůr Krasíkov (PZ12)

Opatření 3.2: Podpora dostupnosti místních producentů a jejich výrobků
Příklady aktivit a projektů:
−

Kavárna ve zvonici na vrchu Krasíkov (PZ9)

−

Prodejna místních potravin a kavárna v Bezdružicích (PZ16)

−

Obchod s produkty místních producentů Konstantinovy Lázně (PZ13)

−

Prodej a propagace potravinářských výrobků místních producentů v síti COOP (PZ14)

−

zapojení místních producentů do on-line prodejních portálů
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