PŘEDSTAVENÍ
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KLATOVY

Plzeňský kraj
Popis regionu, širší vazby
Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě s
Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s
Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem). Velmi výhodná
je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy.
Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice. Na celkovém
počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4%.
Údaje o rozloze a obyvatelstvu Plzeňského kraje
Rozloha

7 561 km2

Počet obyvatel (k 30.9.2010)

571 980

Počet obyvatel na 1 km2

76

Počet obcí s rozšířenou působností

15

Počet obcí s pověřeným obecním úřadem

35

Počet obcí

501

Další statistické údaje (ČSÚ).
Přirozeným centrem regionu je krajské město Plzeň. Kromě Plzně plní funkci center města
Klatovy, Domaţlice, Tachov, Rokycany. Vzhledem k nízké hustotě zalidnění mají význam i
malá města jako jsou například Sušice, Horaţďovice, Přeštice, Horšovský Týn aj.
Plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR, na tvorbě HDP České
republiky se podílí cca 5,5%. V podílu tvorby HDP na obyvatele zaujímá v porovnání s
ostatními kraji páté místo, a to především díky vysoké ekonomické výkonnosti města Plzně,
která dle odhadů vytváří téměř dvě třetiny celkového HDP Plzeňského kraje.
Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství,
potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví.
Společnosti s účastí zahraničního kapitálu představují cca 3,4% podíl na celkovém počtu
průmyslových podniků v kraji, tato hodnota dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměr.
Kraj patří v rámci ČR k oblastem s dlouhodobě niţší mírou nezaměstnanosti, která se
pohybuje okolo 8%.
V Plzeňském kraji působí dvě vysoké školy, Západočeská univerzita (7 fakult) a Lékařská
fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obě vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zaměřením
vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí.

Největší fakulta České zemědělské univerzity v Praze, provozně ekonomická fakulta, má jiţ
10 let své detašované pracoviště v Klatovech.
Plzeňský kraj zaujímá strategicky významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy.
Největší význam na území kraje má silniční doprava. Dopravní síť v regionu má výrazné
radiální uspořádání a město Plzeň je významným dopravním uzlem.

Okres Klatovy
Klatovský okres patří mezi příhraniční okresy České republiky. Na severu a západě hraničí
s okresy Plzeňského kraje (Plzeň-jih a Domaţlice), na východě s okresy Jihočeského kraje
(Strakonice a Prachatice) a na jihu tvoří hranici okresu v délce asi 70 km státní hranice se
SRN. K 31. 12. 2009 činila rozloha okresu Klatovy 1 946 km2. Klatovský okres je největším
okresem Plzeňského kraje, z celkové rozlohy kraje zaujímá 25,7%, coţ jej řadí na 2. místo
v ČR. Počet obyvatel činí 87 tisíc, hustota obyvatel je 45 ob./ km2. V okrese Klatovy je 95
obcí, z toho 11 měst. K 30. 6. 2011 je v okrese Klatovy 8488 osob samostatně výdělečně
činných a 1787 subjektů (právnických a fyzických osob, které zaměstnávají celkem 24316
pracovníků), oproti lednu 2011 se jedná o nárůst počtu zaměstnanců o 3%. Nárůst je ovlivněn
především sezónními pracemi. Míra nezaměstnanosti k 30.6.2011 v okrese Klatovy činí
7,49%.
V okrese Klatovy jsou následující města, která plní funkci obce s rozšířenou působností a
vykonávají přenesenou působnost státní správy v tomto okrese: Klatovy, Sušice,
Horaţďovice.
Město Klatovy udrţuje partnerské vztahy se třemi evropskými městy a to s městem Cham
(Německo), Heemskerk (Nizozemské království) a Poligny (Francie). Dalším partnerským
městem je Polevskoj ve Sverdlovské oblasti Ruské federace.
Město Sušice udrţuje partnerské vztahy s následujícími městy: BAD KÖTZTING
(Německo), WENZENBACH (Německo), UETENDORF (Švýcarsko), SHERBORNE
(Anglie), AARHUS (Dánsko)
Město Horaţďovice udrţuje partnerské vztahy s městem Heimbeg (Švýcarsko).

Historické souvislosti podnikání v regionu
V klatovském okrese a na Šumavě má hluboké kořeny tradice průmyslové výroby
a zemědělství. Dlouholetou tradiční výrobou přímo v Klatovech byl prádlařský průmysl
neodmyslitelně spjatý s Klatovskou továrnou na prádlo zaloţenou J. Krčmou v roce 1866,
který tak pokračoval v práci jiných firem, Rosenbaum a Perelis. Významnou výrobou na
Šumavě bylo také sklářství. Velmi dlouhou historii má v Klatovech také koţedělná výroba,
která se zde především v devatenáctém století rozvíjela díky přítomnosti slavné a velké
posádky klatovských dragounů. V koţedělné tradici výroby v Klatovech pokračuje více
středních firem, např. Leasyn, spol. s r.o., Klatovy, GONG, s.r.o., Klatovy a další.
Pro rozvoj regionu byl vţdy důleţitý potravinářský průmysl, jehoţ počátky jsou spojeny
s pěstováním chmele v Klatovech, vařením piva a později zaloţením druţstevní mlékárny
a moderními jatkami. Dnešní zpracovatelské potravinářské firmy mají velmi dobré jméno
v celé České republice. Jsou důleţitými odběrateli zemědělců v regionu i na Šumavě.
V Klatovech má sídlo Drůbeţářský závod Klatovy, a.s., Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.,

Mlékárna Klatovy, a.s., Klatovské rybářství, a.s., MASOWEST a.s., v nedalekém Nýrsku pak
mlékárna TANY, s.r.o.
Od 90.let vznikají v klatovském okrese nové moderní firmy a zakládají novodobou historii
podnikání na Klatovsku. Významnou firmou v Klatovech je RODENSTOCK ČR, s.r.o.,
zaměstnávající 500 pracovníků. Hlavním výrobním programem je výroba brýlových čoček.
Oddělení prodeje zajišťuje odbyt, kromě uvedeného sortimentu, také brýlových obrub
a optických přístrojů.
Je mnoho dalších firem, které do dnešního dne zaznamenaly velký rozvoj a mají pro region
velký význam. Jsou to např. INVESTTEL, spol. s.r.o. Klatovy, autodoprava LORENC
LOGISTIC, s.r.o., Klatovské dřevo, s.r.o., K&H KINETIC a.s., JITONA a.s., Haas Fertigbau
Chanovice s.r.o., MASOWEST a.s., Drůbeţářský závod Klatovy a.s. a další.
Dlouhou tradici i novodobou historii v klatovském okrese má významná sušická firma
DOPLA PAP, a. s. Sušice, která je vybavena špičkovou technologií na výrobu obalového
materiálu, který prostřednictvím své italské mateřské firmy dnes exportuje do celého světa.
Na Otavě leţí i Horaţďovice, další město širšího regionu Klatovska a Pootaví, kde působí
také několik významných firem ovlivňujících zaměstnanost i rozvoj širokého regionu. Jednou
z nich je Lyckeby Amylex, a.s. Horaţďovice, který je producentem modifikovaných škrobů,
dále HASIT Velké Hydčice, výrobce vápna a omítkových směsí, ale i řada dalších menších
firem.

Šumava „Zelené srdce Evropy“ – pozvánka pro turisty
Zeleným srdcem Evropy je právem přezdívána
Šumava. Hradba zalesněných hor dlouhá dvě stě
kilometrů, táhnoucí se od Českého lesa aţ po Český
Krumlov, zůstala jako jedna z mála ve střední
Evropě takřka celá zachovalá. Dnes k ní proudí
tisíce lidí ze všech stran, aby obdivovaly půvabné
dílo přírody, úvozy zaniklých obchodních stezek,
starobylé kostely a kaple, roubené chalupy, zříceniny
hradů.
Vypravme se třeba do malebného městečka Hory Matky Boţí, někdejšího královského
horního města se zbytky důlních šachet, které si dodnes zachovaly původní ráz. Nedaleko
odtud leţí Velhartice se stejnojmenným středověkým
Buškovým hradem. Za krále Jiřího z Poděbrad zde byly
ukryté české korunovační klenoty. Vydáme-li se na jih,
dorazíme na Dobrou Vodu spjatou s poustevníkem
Vintířem, jehoţ jméno nese prastará stezka směřující
z bavorského Niederaltaichu přes hraniční přechod
Gsenget do Prášil, Dobré Vody, Hartmanic, Kundratic,
Mouřence, Strakonic, Písku aţ do Břevnovského
kláštera v Praze. Kdybychom pokračovali po proudu
Otavy, dojdeme do “brány Šumavy” Sušice. Na strmém ostrohu nad řekou trčí do nebe pět
věţiček památné kaple Anděla Stráţce z konce 17. století. Jdeme-li ze Sušice směrem na
Horaţďovice, míjíme nejmohutnější českou zříceninu hradu Rábí. Městu Horaţďovice

dominuje gotický kostel. Na místě bývalého hradu stojí renesanční zámeček podobný jako
v Chanovicích a Defurových Laţanech.
Klatovsko je bohaté na tvrze, zámky a hrady. Pošumaví
vévodí gotický vodní hrad ve Švihově, kterému
předcházejí vodní tvrze na Úhlavě ve Svrčovci a
Dolanech. Ze Švihova je to pár kilometrů do Chudenic
s historickou věţí sv. Wolganga. Poblíţ se rozkládá lesní
park zvaný Americká zahrada se stromy pamatujícími
několik století, na který je vidět z empírového zámku
Lázeň spjatého se šlechtickým rodem Černínů. V rozlehlé
mělké kotlině na soutoku Úhlavy a Drnového potoka
zaloţil v šedesátých létech třináctého století Přemysl Otakar II. královské město Klatovy. Ve
středověku se zde dařilo chmelnicím a zelené zlato se prodávalo do Bavor. Výstavnost města
prezentují nejen Černá a Bílá věţ ze 16. století, ale i kostely a bývalá jezuitská kolej.
Nejstarším kostelem je arciděkanský, postavený v poslední třetině 13. století. Evropskou
raritou jsou katakomby pod jezuitským kostelem. Významnou památkou je barokní lékárna U
Bílého jednoroţce. Krásu města obohatily i některé novodobé stavby, např. budova okresního
muzea. Z Klatov můţeme pokračovat na hrad a zámek Klenová u Janovic nad Úhlavou a dále
do Nýrska a Ţelezné Rudy, která se dnes změnila v centrum cestovního ruchu.

Představení Okresní hospodářské komory Klatovy
Okresní hospodářská komora Klatovy byla zřízena zákonem 301/1992 Sb.
Od roku 1993 v rámci své působnosti poskytuje členským firmám zejména :
- poradenské a konzultační sluţby v oblasti podnikání
- vydávání vyjádření podle zvláštních předpisů a odborných stanovisek
- vzdělávací činnost a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu,
profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti
- propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členů
- navazování a rozvíjení styků s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí
- vystavování osvědčení o skutečnostech důleţitých v právních vztazích, které vznikají
v mezinárodním obchodě
- spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruţeními na základě dohod
- podpora školských zařízení a odborné přípravy k výkonu povolání
a další.
Členské firmy Okresní hospodářské komory v Klatovech jsou největšími zaměstnavateli
v okrese. Představenstvo Okresní hospodářské komory Klatovy odsouhlasilo záměr
navázání spolupráce s městem Polevskoj (Ruská federace), které je partnerským
městem Klatov. Cílem této spolupráce je rozvoj vzájemných kontaktů podnikatelských
subjektů v obou regionech.
Kontaktní údaje:
Okresní hospodářská komora Klatovy
Nám. Míru 154, 339 01 Klatovy 1, Česká republika
Tel.: 00420 376 313 251, e-mail: ohk@ohkklatovy.cz, www.ohkklatovy.cz
Předseda představenstva: Ing. Stanislav Karas
Ředitelka: Ing. Alena Kolářová

Představení oborů členských firem Okresní hospodářské komory Klatovy
Aktivity členských firem OHK Klatovy zahrnují následující obory:
- výroba suchých maltových a omítkových směsí, vápna, vápenných výrobků, hnojiva,
fasádních barev, těţba vápenců;
- výroba zámků, kování;
- výroba bezpečnostních schránek, archivních a trezorových skříní, trezorů na zbraně,
trezorových dveří, pantů a kování;
- výroba nástrojů a forem;
- kovovýroba, zámečnické práce, sváření, povrchové úpravy;
- zakázkové obrábění na CNC strojích;
- vstřikolisování, lisování kovů, montáţe;
- stříhání plechu, výpalky na CNC strojích;
- výroba brusných lamelových kotoučů; výroba šroubení a příslušenství pro hydraulické
rozvody;
- výroba a montáţ spotřebního zboţí z kovů a plastů;
- výroba a prodej brýlových čoček;
- povrchové úpravy a montáţe brýlových obrub;
- výroba obuvi;
- textilní výroba – povlečení, prostírání, výšivky, potisk, firemní, pracovní, dětské, lékařské,
profesní a reklamní oděvy;
- koţedělný průmysl - výroba koţené galanterie;
- výroba pořadačů, rýsovacích prken, podloţek, telefonních seznamů;
- výrobky pro nábytkářský a automobilový průmysl;
- výroba nábytku; výroba nábytkového kování;
- výroba nábytku pro mateřské školy, výroba dřevěných ţidlí, vybavování atypických
interiérů;
- výroba mucholapek, dóz na mravence a rybenky;
- výroba ručního zahrádkářského nářadí;
- výroba dřevěných hraček;
- výroba modelů letadel;
- inţenýrství v investiční výstavbě, výstavba a rekonstrukce staveb a dodávky technologií ve
vodárenství, čistírenství, energetice, řídící systémy technologií;
- výroba elektrického proudu;
- stavebnictví;
- zemní práce;
- pronájem stavebních strojů;
- projektová činnost ve výstavbě;
- developerská a stavební činnost;
- výroba a prodej obalů pro potravinářský průmysl;
- dodávky surovin pro potravinářský farmaceutický, kosmetický, papírenský a chemický
průmysl;
- výroba a prodej pečiva;
- mlékárenské výrobky;
- výroba kečupů, dressingů, majonéz, hořčice, octa;
- prodej nábytku;
- prodej dětského a kojeneckého zboţí, kočárků;
- obchodní činnost – oděvy, paruky, vlasové protézy;

-

malo/velkoobchod sklo, porcelán, dřevěné výrobky, drogistické zboţí, elektrotechnika;
prodej instalatérského materiálu a servis;
malo/velkoobchod nátěrových hmot;
velkoobchod s brusivem;
vývoj SW; IT technika a servis;
montáţe a opravy telekomunikačních zařízení, projekce elektrických zařízení, pokládky
kabelů, internet, kabelová televize, ochrana majetku, telefonní přístroje;
montáţe mobilních telefonů;
opravy motorových vozidel;
tónování, výměna a prodej autoskel;
zabezpečení automobilů;
prodej náhradních dílů pro motocykly;
opravy a servis auto-elektriky, vysokozdviţné vozíky;
malo/velkoobchod autobaterií, olejů;
nákup a prodej paliv a maziv;
obchod s kulatinou; těţba, přibliţování a odvoz dřeva, pořez dříví, pěstební práce v lese;
projekty a výroba strojů a linek na zpracování dřevního odpadu;
zemědělská činnost;
prodej stájových technologií, betonových roštů a kotců, krmných ţlabů, ohradníků;
zahradnické sluţby; ubytování;
stravovací sluţby;
agroturistika;
daňové poradenství;
účetní poradenství, audit, vedení účetnictví, cenné papíry;
finanční poradenství;
ekonomické, organizační a investiční poradenství;
dotační poradenství;
pořádání odborných kurzů a školení;
laboratorní zkoušky;
revize;
ostraha majetku a osob;
montáţ zabezpečovacích zařízení EZS, EPS, bodyguarding, převozy cenin a hotovosti, pult
centrální ochrany, pojišťovnictví, bankovnictví;
pronájem prostor;
překladatelská a tlumočnická činnost;
holičství a kadeřnictví;
dekorování keramiky;
umělecké řezbářství;
reklamní a marketingové práce, polygrafická výroba, grafické práce, loga, návrhy;
reklamní sluţby – focení, zpracování v DTP, návrhy a realizace, plotrová řezaná reklama,
sítotisk, reklamní předměty, webové stránky;
ofsetový tisk, knihtisk, návrhy a grafické úpravy polygrafických výrobků;
knihařství;
mezinárodní a vnitrostátní silniční doprava a spedice, skladování, LKW servis, pneuservis,
mycí linka;
provozování vodovodů a kanalizací, měření a analýzy vod, výstavba, rekonstrukce a opravy
ve vodárenství a čištění odpadních vod, energetika;

