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SWOT analýza regionu MAS Rozkvět
OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“
Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu MAS Rozkvět
SILNÉ STRÁNKY
Celkově velmi dobrý stav životního prostředí na území regionu MAS, s ohledem na výrazně periferní charakter regionu
velmi dobrá kvalita ovzduší
V regionu MAS se nachází přírodní bohatství a prostředí národního i evropského významu – NP Šumava, CHKO
Šumava, CHKO Blanský les, oblasti NATURA 2000; dále řada menších přírodních rezervací
Chelčicko-Lhenická ovocnářská oblast, biologicky šetrné pěstování ovoce – region EU se značkou místa původu
produkce
Vysoký podíl území se zachovalou a rozmanitou krajinou, estetická hodnota krajiny, vysoký koeficient ekologické stability
krajiny (zařazení obcí do kategorií: stabilní krajina, relativně vyvážená krajina a intenzivně využívané území)
Rozsáhlá síť cyklostezek a hipostezek a značených tras pro pěší turisty a běžecké lyžování, vodní plochy (Lipno,
rybníky) vhodné pro vodní sporty, splavné části horního toku Vltavy – dobré sekundární podmínky pro soft-turistiku a
další formy CR šetrné k životnímu prostředí
Fungující systém svozu odpadu, samostatné vzorové řešení odpadového hospodářství (obec Chelčice) a spolupráce
obcí v rámci odpadového hospodářství (Svazek Lipenských obcí)
Region bez významnějších znečišťovatelů životního prostředí
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, obec Chelčice a obec Pištín jsou členy Národní sítě Zdravých měst ČR; aktivní
přístup k aplikaci MA21
NNO působící v oblasti environmentální osvěty, především v oblasti práce s dětmi

SLABÉ STRÁNKY
Chybějící technologie a technologická zařízení pro přednostní materiálové a energetické využívání při odstraňování
komunálních odpadů
Nevhodná druhová skladba lesních porostů v některých částech regionu MAS a nestabilita vůči působení vlivu biotických
vlivů a abiotických činitelů (srážky a voda, podnebí, ovzduší, …)
Území ohrožené záplavami v regionu MAS – aktivní zóny záplavového území a území zvláštní povodně pod vodním
dílem na Lipensku a Českobudějovicku
Pomalý proces tvorby komplexních pozemkových úprav, nedostatečné zohlednění širších vazeb a možností úprav
Existence staré ekologické zátěže v lokalitě Mydlovary (odkaliště uranových rud – postupná revitalizace do r. 2030)
Nesoulad mezi některými rozvojovými záměry a zájmy v oblasti ochrany přírody

Vnitřní vlivy zachycené v rámci SWOT analýzy:

S



trengths (silné stránky): přednosti, dovednosti a charakteristiky regionu MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech, které jsou přínosné pro dosahování rozvojových cílů zájmového území MAS



eaknesses (slabé stránky): charakteristiky regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, které mohou
ohrozit dosažení rozvojových cílů zájmového území MAS nebo existenci samotnou.
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PŘÍLEŽITOSTI
Šetrné využívání potenciálu chráněných území a dalších ekologicky nezatížených a přírodně cenných oblastí při
zachování přírodního bohatství (šetrná turistika)
Fungující systémy sběru, svozu a skládkování odpadu s postupně se rozvíjejícími způsoby využití odpadu
Podpora trvale udržitelného a ekologicky příznivého využívání lesů, vodních ploch a toků, půdy a krajiny
Revitalizace a využití části vojenského výcvikového újezdu Boletice
Zvýšení míry využití vhodných obnovitelných zdrojů energie za účelem výroby energie pro samozásobení producentů a
lokální zásobování
Další rozšíření cestovního ruchu a turismu šetrného k životnímu prostředí
Zlepšení provozních podmínek zemědělských firem směřujících k udržitelnému hospodářství
Realizace komplexních pozemkových úprav využívající širších vazeb v lokalitě
Využití EU fondů v programovém období 2014-2020 pro dílčí rozvojové cíle v oblasti životního prostředí

OHROŽENÍ
Výskyt a dopady extrémních negativních přírodních vlivů (např. záplavy, kůrovcové kalamity , sesuvy půdy apod.)
Nesoulad mezi některými rozvojovými záměry a zájmy v oblasti ochrany přírody
Legislativní nejistota v oblasti odpadového hospodářství
Nedostatečná péče o tvorbu a obnovu krajiny a o zvyšování její ekologické stability

Vnější vlivy zachycené v rámci SWOT analýzy:



Opportunities (příležitosti): vnější podmínky, příležitosti, poptávky, které mohou být nápomocné dosažení
rozvojových cílů zájmového území MAS



T

hreats (ohrožení): vnější podmínky, které mohou ohrozit dosažení rozvojových cílů zájmového území MAS
nebo existenci samotnou.

V rámci SWOT analýzy byl využit přístup PESTLE analýzy hodnotící danou problematiku z pohledu faktorů P (politické
– existující a potenciální působení politických vlivů), E (ekonomické), S (sociálně-kulturní-demografické vlivy), T
(technologické – dopady nových a vyspělých technologií), L (legislativní, především na národní úrovni) a E
(environmentální –vliv životního prostředí a ekologie).

