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Příloha č. 2 SWOT analýza
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SWOT analýza je tvořena z vnitřní analýzy a vnější analýzy. Vnitřní analýza zaměřuje svou pozornost
na silné a slabé stránky území MAS Podchlumí. Silné a slabé stránky identifikují a popisují
charakteristiky regionu Podchlumí a představují pro další práci stav, na který by se měla SCLLD snažit
zaměřit. Vnější analýza se soustředí na identifikaci hlavních příležitostí a hrozeb a je rozdělena na
celkem 4 tematické oblasti:
→
→
→
→

Politická/legislativní oblast
Ekonomická/finanční oblast
Sociální/demografická oblast
Technologická oblast

Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího vývoje a většinou představují tendence, které je velmi obtížné
ovlivnit/změnit z místní úrovně. Strategie by neměla navrhovat aktivity vnějším činitelům, ale měla by
tyto jevy vzít na vědomí a v případě příležitostí jich co nejvíce využít a v případě hrozeb se snažit
eliminovat s nimi spojené riziko a případný negativní dopad.
Analýza SWOT představuje další kontextový podklad pro zpracování návrhové části strategického
plánu.
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VNITŘNÍ ANALÝZA
Silné stránky

Slabé stránky

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

+

Stabilní,
národnostně
obyvatelstvo, patriotismus

homogenní

−

Rostoucí index stáří – vyšší podíl osob
v postproduktivním věku

+

Mírný růst obyvatelstva – růstové
zejména obce v zázemí měst

−

+

Pozitivní růst u dětské složky

+

Vyšší podíl obyvatel se základním
vzděláním
a
nižší
podíl
osob
s vysokoškolským vzděláním (v porovnání
s průměrem kraje a ČR)

Přírůstek obyvatel migrací

Vzdělávání
+

Stabilizovaná základna malotřídních a
základních škol

−

Absence zařízení jeslového typu či
dětské skupiny

+

Dobrá úroveň kvality vzdělávání

−

+

Oborová provazba středních škol na
zemědělství a kamenictví

Nedostatečné materiální vybavení,
podnětných pomůcek či doporučení na
ně, nedostatek prostor, či nemožnost
stavebních úprav škol pro žáky se SVP i
nadaných dětí vybavení

−

Absence
kvalitního
poradenství na školách

−

Nedostatek finančních prostředků pro
investice zaměřené na zkvalitňování
výuky včetně digitální gramotnosti

−

Nedostatečná nabídka školních družin,
klubů pro sladění rodinného a
profesního života

−

Zastaralé vybavení školních kuchyní a
jídelen

−

Zastaralý a chybějící venkovní mobiliář

Sociální a zdravotní služby, bezpečnost
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Vzdělávání

kariérového

Sociální a zdravotní služby

+

Relativně nízká kriminalita, bezpečný
region

−

Nedostatečná kapacita služeb sociální
péče

+

Silná pozice Hořic v poskytování
sociálních a zdravotních služeb

−

Chybějící určité druhy služeb sociální
prevence – raná péče, sociálně
terapeutické dílny nebo
sociální
rehabilitace, …

−

Zhoršená dostupnost zdravotní péče pro
starší obyvatele malých obcí
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Ekonomika a trh práce

Ekonomika a trh práce

+

Dlouhodobá tradice zemědělství
ovocnářství, zelinářství

–

−

Nedostatečná
nabídka
volných
pracovních míst, vyšší dojížďka za prací

+

Dobré
klimatické
podmínky
pro
zemědělství a kvalitní zemědělská půda

−

Snižující se podíl služeb

−

Nižší podíl ekonomicky aktivních obyvatel

+

Tradice kamenictví

−

+

Existence vlastní regionální značky
PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®

Vyšší podíl zemědělské výroby –
komodity s nízkou přidanou hodnotou

−

Existence brownfields v území např. staré
zemědělské objekty

−

Nedostatečná propagace místních firem
a živnostníků

+

Společná propagace regionální značky

+

Tradiční regionální produkty – Hořické
trubičky,
Miletínské
modlitbičky,
Dobrovodské zelí aj.

Kulturní, sportovní volnočasové aktivity,
spolkový život
+ Bohatý kulturní život a tradice

Kulturní, sportovní volnočasové aktivity,
spolkový život
− Nedostatečná nabídka volnočasových
aktivit pro děti a mládež
Silný občanský sektor – hasiči, rybáři,
myslivci a další, a to i v menších obcích
− Zastaralé hasičské zbrojnice

+
+

Tradice pořádání místních kulturních,
společenských a sportovních akcí

+

Existence zázemí pro kulturní, sportovní a
volnočasové aktivity

Cestovní ruch

Zhoršený
zařízení

technický

stav

některých

Cestovní ruch

+

Poloha území mezi dvěma významnými
TO Český ráj a Krkonoše

−

Nedostatečná doprovodná infrastruktura
a služby pro cyklisty a turisty

+

Fungující spolupráce MAS s destinačním
managmentem Podzvičinsko

−

Špatný technický stav naučných stezek a
některých cyklotras

+

Určitý turistický potenciál – zajímavé
regionální produkty, turistické trasy,
význam pískovce a velké množství
drobných pískovcových památek v krajině

−

Špatný nebo nedostatečný mobiliář,
vybavení stezek a turistických tras,
poničené informační tabule

−

Absence ucelené koncepce cestovního
ruchu na území Podkrkonoší

−

Nedostatečná propagace
zajímavostí v území

−

Chybějící nebo nedostatečná společná
komunikace a spolupráce subjektů CR

+

Dobré podmínky pro rozvoj cyklodopravy
a turistiky

Bydlení
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−

+

Kvalitní prostředí pro bydlení a život

+

Vysoký podíl rodinných domů

+

Vysoký podíl neobydlených domů je
využíván k rekreaci

turistických

Bydlení
−

Nižší
intenzita
bytové
výstavby
v porovnání s průměrem ČR i kraje

−

Nedostatek
noclehárna

sociálních

bytů

např.
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Doprava

Nedostatek dostupných bytů např.
startovací byty, byty s pečovatelskou
službou

−

Nedostatečné množství zainvestovaných,
zasíťovaných pozemků pro bytovou
výstavbu

Doprava

+

Přímé dopravní napojení na krajské město,
hustá silniční síť

−

Špatný technický stav silnic III. třídy a
místních komunikací

+

Potenciál pro rozvoj cyklodopravy

−

Silný negativní vliv tranzitní dopravy
vzhledem k chybějící komunikaci R35

−

Špatný technický stav nebo neexistence
infrastruktury pro bezpečnou pěší
dopravu

−

Nedostatečná
infrastruktura
pro
cyklodopravu z menších obcí do Hořic

−

Nárůst intenzit osobní i kamionové
dopravy v území

−

Vysoká dopravní nehodovost, zejména
v Hořicích a v intravilánu obcí na hlavních
silničních tazích (I/35, II/300)

Životní prostředí a technická infrastruktura
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−

+

Relativně dobré životní prostředí

+

Kvalitní zemědělská půda

+

Růst zájmu o ekologické zdroje energie,
šetrné vytápění

+

Příznivé podmínky pro zemědělství

+

Relativně dostatek zeleně

Životní prostředí a technická infrastruktura
−

Vysoký podíl zemědělské a orné půdy,
nízká lesnatost a nižší stupeň ekologické
stability území

−

Lokální znečištění ovzduší

−

Území ohrožené suchem, vysoký deficit
srážek

−

Nedostatečná
prostorů

−

Nedostatek
sběrných
dvorů,
nedostatečné
řešení
ukládání
a
zpracování bioodpadu

−

Neuspokojivý vzhled a nedostatečné
vybavení veřejných prostranství

−

Malý počet obcí
kanalizaci, ČOV, plyn

−

Nízká míra plynofikace

−

Zastaralé a neúsporné veřejné osvětlení
především menších obcích

revitalizace

těžebních

napojených

na
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−

Existence starých ekologických zátěží

−

Nízké
pokrytí
internetem

vysokorychlostním
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VNĚJŠÍ ANALÝZA
Příležitosti
Ekonomické/finanční
+

Dotační možnosti státu, kraje a EU –
Programové období 2021+

+

Dopad pandemie – růst poptávky po
trávení dovolené v ČR, což představuje
potenciál pro místní subjekty podnikající v
cestovním ruchu a souvisejících službách

+

Programy (financování) na podporu
regenerace a konverze objektů a areálů
typu brownfield

+

Realizace dálnice D35

+

Vzrůstající zájem o alternativní formy
cestovního ruchu např. příměstská,
krátkodobá, venkovská turistika

Legislativní / politické
+

Státní pro-populační politika

+

Snížení překážek podnikání pomocí rozvoje
e-governmentu

+

Novela stavebního zákona

Sociální/demografické
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Hrozby
Ekonomické/finanční
−

Ekonomický dopad pandemie – růst
nezaměstnanosti, zánik podnikatelských
subjektů apod.

−

Růst administrativních a legislativních
bariér pro podnikání, které představují
největší
omezení
zejména
pro
živnostníky, malé a střední firmy a také
pro osoby zvažující vstup do podnikání

−

Rozpočtová a daňová politika státu,
nedostatek finančních zdrojů na veřejné
investice

−

Nízká podnikavost obyvatel

−

Odliv mladých a kvalifikovaných osob do
větších měst za lepšími příležitostmi

Legislativní / politické
−

Nárůst byrokracie spojené s podnikáním
– nárůst zátěže zejména pro malé a
začínající podnikatele

−

Přenášení povinností ze státu na obce,
aniž by byly následovány příslušným
navýšením rozpočtu

−

Možnost odhlášení se z trvalého bydliště
a přihlášení se na MěÚ (zákon o trvalém
bydlišti)

Sociální/demografické

+

Změna životního stylu určité části mladší i
střední generace, zaměření na aktivní
způsob života – sportovní vyžití, poptávka
po nových službách

−

Demografické stárnutí – postupná
změna věkové struktury obyvatelstva a s
tím spojený tlak na sociální a zdravotní
služby, růst populace s nižší kupní sílou,

+

Preference zdravého životního stylu, zdravá
výživa

−

Rostoucí zadluženost obyvatel – senioři,
rodiny, samoživitelé

+

Prodlužování délky života – aktivní stárnutí,
změna profilu seniora – jiné zájmy,
požadavky, poptávka po nových službách,
aktivitách aj.

−

Změna životního stylu zejména u mladé
generace – zaměření na konzumentský
styl, nízký zájem o jakoukoliv aktivitu,
ztráta hodnot
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+

Změna zaměstnanecké mentality –
rozvolňování tradiční kariéry, často
preference získávání zkušeností

Technologické
+

Postupná elektronizace veřejného sektoru

+

Vzdělávání
prostřednictví moderních
technologií – vzdělávání na dálku (elearning), digitální vzdělávání

+

Využívání chytrých technologií a řešení –
Chytrý venkov

+

Trend rostoucí obliby cyklodopravy a
obecně ekologicky šetrné dopravy

Enviromentální
+

+
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−

Změna zaměstnanecké mentality –
rozvolňování tradiční kariéry, často
preference získávání zkušeností

Technologické
−

Silný vliv technologií na komunikaci ve
společnosti – využívání informačních a
komunikačních technologií na úkor
osobního styku

−

Omezení soukromí vlivem nástupu
elektronizace

−

Průmysl 4.0 − automatizace výroby a s
tím spojené zanikání levných pracovních
míst

−

Kybernetické bezpečnostní hrozby
v souvislosti s digitalizací společnosti

Enviromentální

Ekologizace lidských činností – snižování
energetické náročnosti, využívání chytrých
technologií a řešení

−

Vliv zemědělské produkce na životní
prostředí a krajinný ráz

−

Zábor půdy ve vazbě na výstavbu D35

Trend rostoucí obliby cyklodopravy a
obecně ekologicky šetrné dopravy

−

Klimatické podmínky – sucho, přívalové
deště, lokální povodně

