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ÚVOD

Důležitým krokem v rámci zpracování a závěrečného vyhodnocení analytické části
Strategie rozvoje města Bechyně je vytvoření SWOT analýzy. Tato analýza je svým
charakterem dokumentem či rámcem, jenž usnadňuje porovnání vnitřních silných a slabých
stránek s vnějšími příležitostmi a ohroženími.
Vytvoření SWOT analýzy území města Bechyně napomůže v klíčových bodech popsat
a definovat prostředí a dále na základě jejích závěrů stanovit priority a cíle pro konkrétní
záměry na období do roku 2013 i později, které by se měly na popisovaném území realizovat.
SWOT analýza vnitřního prostředí je rozdělena na dílčí SWOT analýzy jednotlivých
prioritních oblastí:
•

Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel

•

Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce

•

Cestovní ruch, kultura, památky a sport

•

Kvalita života – sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství

Vnější prostředí popisuje příležitosti a ohrožení, jež je těžké nebo nemožné ovlivnit
z pozice města Bechyně. Pro tvorbu strategie jsou důležité následující oblasti příležitostí
a ohrožení:
•

Legislativa

•

Ekonomika

•

Sociální a politické změny

•

Demografický vývoj

•

Národní a mezinárodní infrastruktura

Na základě definování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je získán
podkladový materiál pro stanovení priorit, opatření a cílů popisovaného území.
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SWOT ANALÝZA PRIORITNÍCH OBLASTÍ –

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
2.1

Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel

2.1.1

Silné stránky

•

Město jako centrum subregionu

•

Zachovalé životní prostředí

•

Skládka komunálního odpadu ve vlastnictví města (probíhá její rekultivace)

•

Dostatečný stupeň plynofikace Bechyně s rezervou přepravní kapacity

•

Kvalitní systém nakládání s odpady (sběrné nádoby, sběrný dvůr, sběrna druhotných
surovin, mobilní sběr)

•

Dostatečná kapacita čistírny odpadních vod Bechyně

•

Dostatečná kapacita zásobování elektrickou energií a teplem

•

Kvalitní zpracování otázek CO v územním plánu

•

Přítomnost Obvodního oddělení Policie ČR

•

Zřízení Městské policie

2.1.2

Slabé stránky

•

Poloha města mimo hlavní dopravní směry

•

Nevyhovující technický stav části místních komunikací a chodníků (dané většinou
historickým vývojem)

•

Nedostatečný stav technické infrastruktury v místních částech (plyn v Senožatech
a Hvožďanech)

•

Nízké a dále se snižující využití železniční dopravy

4/ 10

SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA

2.2

BECHYNĚ

Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce

2.2.1

Silné stránky

•

Město jako centrum pracovního subregionu

•

Definované rozvojové plochy vhodné pro podnikatelské aktivity „Bechyně – Šibeniční
vrch“

•

Diferencovaná struktura menších zaměstnavatelů – stabilní pracovní trh ve městě

•

Dobré podmínky pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu

•

Tradice keramické výroby – podnik Laufen CZ a Střední umělecko-průmyslová škola

2.2.2

Slabé stránky

•

Vysoká míra nezaměstnanosti

•

Vysoká vyjížďka zaměstnanců za prací mimo region

•

Počet pracovních míst generovaných zaměstnavateli je nízký a nestačí pokrýt poptávku
uchazečů o zaměstnání

•

Neexistence koncepčních dokumentů řešících podporu přílivu investic a podnikání na
území města

•

Nedostatečně pestrá struktura podnikatelské základny (střední a velké firmy)

•

Malý počet větších zaměstnavatelů v sekundární sféře (průmysl, stavebnictví)

2.3

Cestovní ruch, kultura, památky a sport

2.3.1

Silné stránky

•

Atraktivní krajina, bohatá historie, významné památky

•

Klidné prostředí pro agroturistiku, venkovskou turistiku, rodinnou rekreaci

•

Údolí řeky Lužnice – turistika, vodáctví

•

Významná tradice lázeňství, aktivní působení Lázní Bechyně

•

Turistické aktivity Panství Bechyně – zámek, golf, ubytování, stravování

•

Místní informační centrum se značným potenciálem

•

Bohatý kulturní a společenský život místního významu

•

Dobrá úroveň propagace města na internetu

•

Přítomnost většího počtu muzeí nadregionálního charakteru
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Kvalitní sportovní vybavení – sportovní hala, areál

2.3.2

Slabé stránky

•

Malý počet významných nadregionálních akcí zvyšujících návštěvnost města

•

Chybějící marketingová koncepce města a mikroregionu – chybí společný propagační
materiál, průvodce apod.

•

Menší nabídka produktů cestovního ruchu pro dlouhodobější pobyt návštěvníků města

•

Nevyhovující stavebně-technický stav některých kulturních památek (klášter aj.)

•

Menší míra spolupráce obcí v mikroregionu, nevyužitý potenciál spolupráce měst
Bechyně a Týn n.Vlt.

•

Nízká úroveň komunikace města s majitelem Lázní Bechyně

•

Špatný stav kempů v povodí řeky Lužnice – trpí častými povodněmi
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2.4
Kvalita života – sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání
a školství
2.4.1

Silné stránky

•

Poměrně atraktivní a nepoškozené životní prostředí

•

Široké spektrum zařízení a poskytovatelů sociálních služeb pro seniory a zdravotně
postižené

•

Zpracovaný aktuální Komunitní plán sociálních služeb (2010)

•

Fungující terénní služba

•

Zájem města na řešení sociálních otázek

•

Dostupná základní zdravotní péče (praktický, dětský lékař, stomatolog) a zastoupení
specializovaných lékařů

•

Dostupnost specializovaných vyšetření, popř. hospitalizace prostřednictvím nemocnic
v Písku a v Táboře

•

Přítomnost lékařské služby první pomoci

•

Propojenost sociálních a zdravotních služeb

•

Existence významné Střední uměleckoprůmyslové školy

•

Existence velkého sportovního areálu

2.4.2

Slabé stránky

•

Nepříznivá věková struktura obyvatel

•

Nedostatečná kapacita Domova pro seniory

•

Nedostatečně rozvinutá odlehčovací služba

•

Nedostatek sociálních bytů pro krizové bydlení

•

Málo rozvinuté služby sociální prevence

•

Poloha města v oblasti středního radonového rizika
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SWOT ANALÝZA PRIORITNÍCH OBLASTÍ –

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
3.1

Legislativa

3.1.1

Příležitosti

•

Sbližování právních norem EU a ČR

•

Přejímání evropských standardů v rámci různých oblastí společensko-ekonomického
života

•

Existence koncepčních a strategických dokumentů řešících ochranu životního prostředí
a jeho složek na úrovni kraje

3.1.2

Ohrožení

•

Problematická orientace ve stále se měnících právních normách

•

Nedostatečná vymahatelnost práva

•

Složitá daňová soustava, vysoké daňové zatížení pracovní síly

•

Zmatečné rozhodování o přidělování prostředků ze zdrojů EU

3.2

Ekonomika

3.2.1

Příležitosti

•

Navazování kontaktů a spolupráce se subjekty zejména z „nových“ členských zemí EU

•

Podpora investic do zakládání podniků

•

Podpora rozvoje průmyslových zón

•

Značné podpůrné finanční zdroje z fondů EU (ERDF, ESF, EAFRD, EFF, CF)
v programovacím období 2007 – 2013

•

Zacílení masivní podpory EU na rozvoj podnikání, s důrazem na vývoj a inovace

•

Zavádění nových technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou

•

Zlepšení vzdělávacího systému v souvislosti s ekonomickými trendy a vývojem
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Ohrožení

•

Bariéry v podnikání způsobené nepřehlednou a komplikovanou legislativou a obecně
nepříznivými podmínkami rozvoje podnikatelského prostředí

•

Zhoršení zaměstnanosti nekvalifikovaných nebo málo kvalifikovaných pracovníků
i díky nízké motivaci nezaměstnaných k návratu do zaměstnání

•

Nekoncepční podpora malého a středního podnikání

•

Nízká podpora vědy, vývoje a inovací

•

Přechodná období mezi novými a starými členskými zeměmi EU

3.3

Sociální a politické změny

3.3.1

Příležitosti

•

Reforma důchodového systému

•

Ekonomická a politická stabilita ČR

•

Navazování nových kontaktů a vazeb s dalšími členskými i nečlenskými zeměmi EU
na regionální a komunální úrovni

3.3.2

Ohrožení

•

Nepříznivý politický vývoj mající zásadní vliv na rozvoj ekonomiky státu

•

Nereformovaný důchodový systém

•

Lobbyismus a protekcionalismus „starých“ zemí EU

•

Radikální změna politicko-ekonomického prostředí

•

Laxnost při reformě legislativy, která přímo ovlivňuje ekonomiku společnosti

3.4

Demografický vývoj

3.4.1

Příležitosti

•

Zvýšení migrace obyvatelstva do regionu

•

Reforma podpory mladým rodinám

•

Podpora tvorby pracovních příležitostí pro ženy s dětmi

•

Podpora investic do zakládání podniků

•

Podpora rozvoje průmyslových zón
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Ohrožení

•

Stárnutí obyvatelstva

•

Klesající porodnost

•

Odchod mladých, vysokoškolsky vzdělaných lidí do Prahy či zahraničí (tzv.„odliv
mozků“)

•

Stěhování ekonomicky aktivních obyvatel za prací do jiných částí kraje, ČR

3.5

Národní a mezinárodní infrastruktura

3.5.1

Příležitosti

•

Kvalitní napojení na nadřazenou páteřní dopravní síť

•

Dlouhodobá koncepční, projektová a majetková příprava infrastrukturních staveb

•

Blízkost k silné rakouské a německé ekonomice

3.5.2

Ohrožení

•

Průtahy v realizaci odpovídajícího dopravního napojení JčK na nadřazenou
mezinárodní i vnitrostátní síť a s tím související zaměření investorů na jiné regiony

•

Další zhoršování technického stavu dopravních tras – silnic a regionálních železničních
tratí

•

Růst dopravního zatížení silnic a zvýšení nehodovosti

•

Růst negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo a životní prostředí

•

Vysoká náročnost přípravy dopravních investic včetně jejich financování
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