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SLOVO ÚVODEM 

Rozvoj území mikroregionů, probíhající díky prosazování společných zájmů spolupracujících obcí pro 

dosažení žádoucích změn ve spravovaném území, je pozitivním trendem posledních let. Spolupráce na 

bázi svazků obcí pomáhá realizovat projekty, které by byly mnohdy nad finanční, administrativní i 

technické možnosti jednotlivých obcí. Tyto projekty cílí do různých sfér rozvoje, ať již sféry 

ekonomické, sociální, nebo environmentální, měly by však vždy reagovat na aktuální potřeby obyvatel 

mikroregionu se zohledněním podmínek vnějších, daných např. legislativou, ekonomickou situací či 

různými socio-kulturními trendy. 

Tento dokument byl zpracován na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě managementu 

v Jindřichově Hradci v reakci na výše uvedené skutečnosti. Je koncipován jako aktualizace a doplnění 

analytických podkladů obsažených v Programu rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko – Svazku obcí 

Jindřichohradecko, který byl schválen v roce 2010. S tříletým odstupem zohledňuje změny, k nimž 

došlo jak přímo v území mikroregionu, tak v jeho vnějším okolí. 

Jádrem dokumentu je strukturovaná SWOT analýza území Mikroregionu Jindřichohradecko, která 

postihuje tři základní pilíře rozvoje – ekonomický, sociální a environmentální. Účelem takto vytvořené 

analýzy je v hutné, avšak stále přehledné formě poskytnout managementu mikroregionu informace o 

přednostech a slabinách v šesti hlavních oblastech, spadajících do výše uvedených pilířů. Tyto oblasti 

jsou zkoumány i z vnějšího pohledu tak, aby byl management mikroregionu obeznámen s možnými 

příležitostmi a ohroženími, které je třeba vzít při koncipování rozvojových projektů v potaz. Faktory 

bezprostředně působící na hlavní oblasti rozvoje jsou doplněny o obecné vlivy prostředí ve sféře 

sociální, technické, ekonomické a politicko-legislativní, které jsou součástí tzv. STEP analýzy. 

Autoři dokumentu využili pro vytvoření těchto analýz informací z Programu rozvoje mikroregionu, 

které doplnili o široké spektrum dalších zdrojů z různých oblastí s důrazem na jejich aktuálnost a 

soulad s definovanými oblastmi rozvoje. Při jejich zpracování se snažili v maximální možné míře 

zohlednit reálné možnosti mikroregionu i samotných obcí a specifické charakteristiky analyzovaného 

území. K tomu jim pomohla jeho velmi dobrá znalost, neboť Fakulta managementu působí přímo 

v srdci mikroregionu – Jindřichově Hradci. 

Autorský tým tak předkládá analýzy vzniklé na základě prověřené teorie strategického managementu 

a strategického plánování, avšak zpracované „srdcem a rozumem“ tak, aby byly pro členy 

mikroregionu co nejvíce srozumitelné a přínosné. Proto volí spíše minimalistickou podobu analýz, 

které obsahují opravdu jen ty nejpodstatnější vnitřní a vnější faktory jako rozhodující determinanty 

rozvoje mikroregionu. Autoři věří, že takto bude vytvořen základ pro společnou práci všech 

zapojených subjektů při formulování strategických priorit a při následné realizaci jasně zacílených 

projektů v území Mikroregionu Jindřichohradecko. 

 

Martin Luštický, Martin Musil 

Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci 
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POSTUP STRATEGICKÉ ANALÝZY 

Strategická analýza hraje klíčovou roli v procesu plánování, ať již v soukromém nebo veřejném 

sektoru. Poskytuje totiž nezbytně nutné informace pro stanovení adekvátních rozvojových cílů a na ně 

navazujících opatření, tedy k formulování úspěšné strategie. Jakýkoli subjekt tak může odpovědně 

posoudit možné strategické varianty, definovat své cíle a vhodné cesty k jejich naplnění. Z tohoto 

logicky vyplývá i hlavní účel strategické analýzy, kterým je identifikace, analýza a zhodnocení všech 

relevantních faktorů, které mohou mít na volbu strategie zásadní vliv. 

K naplnění tohoto cíle je nutné důkladně prozkoumat jak prostředí vnitřní, tak se věnovat prostředí 

vnějšímu, protože žádný subjekt neexistuje ve vakuu a vždy na něj přímo či nepřímo působí i vnější 

vlivy. Je tak možné rozeznat analýzu interní a externí. K jejich provedení slouží celá řada analytických 

metod a nástrojů, jejichž nejpodstatnější výstupy jsou obvykle reprezentovány v některém 

z maticových schémat. Mezi nejznámější patří matice SWOT, často se užívá i matice STEP. 

Z těchto důvodů není možné chápat obě matice jako zcela samostatné nástroje, spíše jako nástroje 

syntetické, shromažďující výstupy a závěry předchozích analýz. Jejich tvorbě tak předcházela důkladná 

analytická práce autorského týmu, jejíž podstatné výsledky jsou implementovány do obou matic. 

SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnost organizace, určitého celku, příp. konkrétního záměru. Její název je odvozen od 

počátečních písmen anglických názvů jednotlivých hodnocených faktorů z vnitřního a vnějšího 

prostředí: 

 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

o STRENGHTS: silné stránky 

o WEAKNESSES: slabé stránky 

 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

o OPPORTUNITIES: příležitosti 

o THREATS: hrozby 

Základem SWOT analýzy je utřídění silných a slabých stránek. Ty dohromady představují stávající 

vnitřní podmínky rozvoje daného subjektu – v případě konkrétní aplikace tedy mikroregionu. 

Vnitřními podmínkami se rozumí, že se jedná buď o podmínky ovlivnitelné na úrovni analyzovaného 

území, aktivitami jeho aktérů, nebo o faktory, které sice nejsou principiálně ovlivnitelné místními 

hráči, ale jsou pevně danými vnitřními vlastnostmi území. 

Naproti tomu příležitosti a hrozby představují podmínky vnější a tudíž velmi obtížně ovlivnitelné. Lze 

je chápat jako vlivy vnějšího prostředí, které jsou buď známy, nebo je reálné je očekávat, a rozvoj 

území a rozhodování místních aktérů se jim musí přizpůsobit. Základem pro identifikaci příležitostí a 

hrozeb je tedy jejich „vnějškovost“ z pohledu daného území, ať už existují v současnosti nebo budou 

velice pravděpodobně existovat v budoucnosti. Soustředění se na čistě časové hledisko, tedy že 

příležitosti a hrozby jsou to, co se v budoucnosti stane, je často metodicky zavádějící. 
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SWOT analýza mikroregionu 

SWOT analýza mikroregionu odráží tři základní pilíře 

udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální. 

Tyto tři pilíře, ač vyčleněny každý zvlášť, jsou úzce provázané a 

začlenění podřazených oblastí do konkrétního z pilířů nelze 

chápat striktně. Pro účely analýzy je zapotřebí zkoumat složitější 

skutečnost rozkladem na jednodušší a provést její systematický 

rozbor. Důležité je chápat jak tato metodická omezení, tak 

provázanost jednotlivých pilířů, resp. jejich složek. 

Pro účely analýzy jsme do jednotlivých pilířů zařadili vždy dvě oblasti: 

 

Na úvod analýzy jsou uvedeny tzv. determinující inherentní charakteristiky regionu, tedy takové 

faktory, které plynou z jevů v území a působí na každou oblast pilíře. Takové faktory není vhodné 

z principu tvorby SWOT analýzy zahrnovat přímo do silných a slabých stránek, neboť nejsou příliš 

ovlivnitelné a lze je chápat spíše jako vnitřní vlastnosti území, se kterými musí být při koncipování 

rozvoje počítáno.  

Samotná matice SWOT je vždy zpracována za celý rozvojový pilíř, tedy za dvě podřazené oblasti. Toto 

uspořádání je (a) přehledné a srozumitelné a (b) dobře vystihuje výše popsanou skladebnost a 

provázanost jejích komponent. Jádrem matice jsou klíčové vnitřní a vnější faktory, mající podobu 

předností, slabin, příležitostí a ohrožení, které významným způsobem působí na konkrétní oblast 

rozvojového pilíře. 

V rámci analýzy silných a slabých stránek jsou využity dva hodnotící ukazatele. První z nich hodnotí 

význam analyzovaného faktoru, druhý z nich vnitřní ovlivnitelnost. Pro zjednodušení je použita 

verbální škála: „Velký/á (V) – Střední (S) – Malý/á (M)“. Obdobně je postupováno při analýze 

příležitostí a ohrožení, kde je z důvodu výše zmíněné obtížné ovlivnitelnosti vnějších faktorů použit 

pouze hodnotící ukazatel intenzity vlivu na stejné verbální škále jako v případě vnitřních faktorů. Toto 

hodnocení napomáhá seřazení jednotlivých faktorů dle závažnosti a činí analýzu podrobnější, 

přehlednější a srozumitelnější. 

Na závěr analýzy jsou uvedeny společné obecné příležitosti a ohrožení, působící s rozdílnou 

intenzitou a vlivem na obě oblasti pilíře. Intenzita působení je naznačena barevnou škálou ve třech 

odstínech, kdy sytější barva značí vyšší intenzitu působení faktoru. Vliv na oblast je pak naznačen 

umístěním faktoru v jednom ze tří sektorů, kdy levý nebo pravý sektor indikuje silnější vliv na jemu 

příslušnou oblast a slabší vliv na oblast opačnou. Umístění ve středovém sektoru je pak znakem 

přibližně rovnoměrného působení faktoru na obě do pilíře zahrnuté oblasti. 
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STEP analýza 

STEP analýzu (označovanou také jako PEST analýzu) je možné chápat jako určitý strategický audit 

makrookolí daného subjektu – zde mikroregionu. Soustředí se na podstatné charakteristiky nejširšího 

okolí (faktory globálního prostředí) a hodnocení jejich vlivu. Měla by tak dát odpovědi na tyto základní 

otázky: 

 Jaké vnější faktory mohou ovlivnit rozvoj mikroregionu? 

 Jaké mohou být účinky těchto faktorů pro mikroregion? 

Uvedené faktory jsou v rámci STEP analýzy hledány v těchto čtyřech oblastech, vyplývajících z jejího 

názvu: 

S - společenské (sociální) faktory 

Zahrnují typicky faktory související se způsobem života lidí včetně životních hodnot - demografická 

křivka, průměrná délka života, hustota obyvatelstva, migrace obyvatelstva, dopravní obslužnost, 

úroveň vzdělávání a vzdělanosti, převažující hodnoty, životní styl, sekularizace, podmínky pro rekreaci 

a využití volného času, působení masmédií apod. 

T - technické (technologické) faktory 

Zahrnují faktory, které souvisejí s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů, know-how a 

nových technologií, s vývojem a výzkumem, a které mají na dané území, resp. na subjekty v daném 

území, dopad.  

E - ekonomické faktory 

Sem patří ekonomické podmínky v dané oblasti. Typicky jsou zde uvedeny ukazatele jako výše HDP, 

cykly a fáze ekonomiky, zaměstnanost, mzdové náklady, struktura podnikatelských subjektů a 

zaměstnavatelů, výše daní či vliv globalizace. 

P - politicko-právní faktory 

Do této analyzované oblasti patří vše, co souvisí s politickou situací a tvorbou legislativy. Promítají se 

tu politická stabilita, legislativní předpisy, daňová politika, politika veřejné podpory apod. 

Při hodnocení jednotlivých faktorů je potřeba vycházet ze skutečnosti, že některé z nich působí na 

celonárodní úrovni (či dokonce na úrovni nadnárodní), mnohé na úrovni regionální či místní. Podle 

toho je nutné k nim přistupovat. Ještě před zahájením analýzy je tedy nutné definovat její rozsah a 

hloubku tak, aby odpovídala potřebám analyzovaného subjektu a účelu zkoumání. 

STEP analýza mikroregionu 

STEP analýza je vytvořena pro celé území mikroregionu, kdy v sobě integruje všechny tři rozvojové 

pilíře. Matice STEP obsahuje identifikované klíčové faktory makrookolí mikroregionu pro oblast 

sociální, technickou, ekonomickou a politicko-legislativní. Jako hodnotící ukazatel používá míru vlivu 

faktoru na konkrétní pilíř rozvoje, která je vyjádřena na škále: „Neutrální (N) – Malá (M) – Střední (S) – 

Velká (V)“. Předpokládané účinky faktorů na rozvoj mikroregionu jsou v závislosti na jejich možném 

vývoji rámcově popsány v komentáři k matici STEP. 
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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU 

Mikroregion Jindřichohradecko – Svazek obcí Jindřichohradecko se nachází v Jihočeském kraji, okrese 

Jindřichův Hradec. Tvoří jej 24 samosprávných obcí, s dalšími 33 místními částmi. Dvě z obcí jsou městy 

(Jindřichův Hradec, Deštná). Celé území spadá pod ORP Jindřichův Hradec. Rozloha území mikroregionu 

je přibližně 333,14 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2013 činil 29.372 obyvatel. Území je typickou 

venkovskou oblastí s historicky významným podílem zemědělství, služeb a zpracovatelského průmyslu. 

Charakteristickým rysem je větší množství malých obcí. Průměrná hustota zalidnění mimo město 

J. Hradec činí pouhých 29 obyvatel na km2, v samotném městě J. Hradec je to 293 obyvatel na km2. 

Město Jindřichův Hradec je historickým, ekonomickým, kulturním, správním i turistickým centrem celé 

oblasti. 

Geomorfologicky náleží území mikroregionu k provincii Česká vysočina, k soustavě Českomoravské, 

podsoustavě Českomoravská vrchovina, jejímu celku Křemešnická vrchovina, většina území pak 

k podcelku Jindřichohradecká pahorkatina. Vyznačuje se mírně zvlněnou krajinou s místy rozsáhlejšími 

lesními porosty, větším počtem vodních ploch a průměrnou nadmořskou výškou mezi 500 - 550 metry 

nad mořem. Z hornin převažují žuly a granodiority, půdy převládají hnědé, z porostů pak smrkové 

monokultury. Území je odvodňováno řekou Nežárkou a větším počtem převážně malých toků. 

Na území mikroregionu se nenacházejí žádné významné zdroje znečišťování ovzduší, projevují se zde 

však vlivy emisí ze zdrojů mimo území a emise způsobené spalováním tuhého odpadu v domácnostech. 

Celkově lze však označit kvalitu ovzduší za velmi dobrou. Chráněná území jsou v oblasti mikroregionu 

reprezentována především maloplošnými zvláště chráněnými územími, územími EVL a Natura 2000. Do 

oblasti zasahuje také svým severozápadním výběžkem přírodní park Česká Kanada. Zachování 

chráněných oblastí patří mezi priority územního plánování.  

Silniční síť je tvořena páteřními silnicemi prvních tříd (č. 23 a 34), druhých tříd (č. 128, 132, 164) a 

především silnicemi třetích tříd a místními komunikacemi. Územím prochází železniční trať č. 225 Veselí 

nad Lužnicí – Havlíčkův Brod a tratě úzkorozchodné dráhy Jindřichův Hradec – Obrataň (č. 228) a 

Jindřichův Hradec – Nová Bystřice (č. 229). Vzdálenost obcí mikroregionu od krajského města (České 

Budějovice) se pohybuje v rozmezí 44 km – 71 km, od obce s rozšířenou působností (J. Hradec) 

v rozmezí 5 km – 21 km. 

Území spadá do turistického regionu Jižní Čechy, který je dlouhodobě spojován především s klidnější 

rodinnou rekreací v relativně zachovalém životním prostředí, s množstvím památek, vhodných tras pro 

cykloturistiku a dostatkem vodních ploch ke koupání a relaxaci u vody. Obecně lze území mikroregionu 

charakterizovat jako venkovskou krajinu s průměrnými (oblast směrem k Javořici, oblast v linii Jarošov 

nad N. – K. Malíkov, Roseč, Deštná, Vícemil) a nižšími předpoklady pro cestovní ruch (ostatní), 

s vymykajícím se urbanizovaným prostorem města J. Hradec s vyšším potenciálem a také JV cípem 

oblasti, do které zasahuje Česká Kanada taktéž se svým zvýšeným potenciálem. 

Podobně jako jiným oblastem se regionu nevyhnuly globální strukturální změny, jež se odrazily 

především v úbytku velkých a středních zpracovatelských podniků. Převládají mikro a malé podniky 

věnující se převážně obchodu, službám, stavebnictví a dalšímu drobnému průmyslu. 
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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ 

Ekonomický pilíř 

Podmínky v dané lokalitě vycházejí z obecných faktorů, kterými jsou např. míra HDP, inflace, 

nezaměstnanost atp. Výrazněji se pak podílejí vlivy, které vycházejí především z geografických, 

demografických, historických a sociálních podmínek. Mikroregion je z mnoha pohledů nehomogenní, a 

to především díky městu J. Hradec, které je přirozeným ekonomicko-kulturně-historickým centrem 

oblasti. 

Základními určujícími faktory jsou míra nezaměstnanosti, podíl ekonomicky aktivních obyvatel, počet a 

struktura ekonomických subjektů a počet, struktura, typ a rozmístění zaměstnavatelů. Hodnotí se zde 

také průměrná mzda, jež má souvislost s kupní silou místních obyvatel. Průměrná míra 

nezaměstnanosti v mikroregionu se liší mezi obcemi řádově o jednotky procent a nepřekračuje průměr 

ČR. Regionálně, v několika obcích, je však míra nezaměstnanosti vyšší a přesahuje i 10%. V oblasti 

mikroregionu je dosahováno nižší, než průměrné krajské mzdy. Významná část obyvatelstva za prací 

vyjíždí i mimo mikroregion. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, resp. jeho podíl na celkovém počtu obyvatelstva je důležitým 

ukazatelem souvisejícím mj. se strukturou obyvatelstva. Rozmístění, počet a typ zaměstnavatelů určuje 

poptávku po práci. Dle typu (velikosti) zaměstnavatelů převažují mikro podniky, následované malými 

podniky. Velké podniky se nacházejí pouze v Jindřichově Hradci. Nejvíce subjektů se zabývá obchodem, 

stavebnictvím, zpracovatelským průmyslem, s jistým odstupem následuje zemědělská činnost. 

Mezi základní předpoklady rozvoje cestovního ruchu patří přírodní předpoklady a kulturně-historické 

předpoklady, zahrnující široké spektrum atraktivit. Geomorfologické, klimatické, hydrologické a 

biogeografické podmínky vyčleňují území spíše jako průměrné, bez význačných lokalit, které by mohly 

být označeny nadregionálně zajímavé. V jihozápadním cípu mikroregionu se začíná projevovat vliv 

turisticky významné lokality a přírodního parku Česká Kanada. 

Oblast mikroregionu není z pohledu potenciálu a předpokladů pro cestovní ruch, dostupných atraktivit 

a nabídky služeb příliš homogenní. Z tohoto pohledu, stejně jako ze strany poptávkové, se výrazně 

vymyká město Jindřichův Hradec, město s velkým historickým i turistickým významem. Podobně působí 

i oblast přírodního parku Česká Kanada, zde resp. její SZ cíp. Oblast je dostatečně a místy i nad-

standardně protkána sítí cykloturistických a pěších tras. Nabídka služeb je však regionálně i kvalitativně 

variabilní a celkově je spíše průměrná, což je mj. dáno zmíněnými předpoklady území, ale též 

schopnostmi je využít. Převládá letní sezóna červen – září. Na území mikroregionu neexistuje žádná 

lokální organizace destinačního managementu.  

Sociální pilíř 

Sociální pilíř je nedílnou a vyváženou složkou procesu udržitelného plánování a rozvoje území na všech 

úrovních. Ze své podstaty je pilířem s nejširší oblastí záběru, silně provázaný především s pilířem 

ekonomickým. Sledovanými faktory jsou zde např. demografická struktura a její vývoj, vzdělanostní 

struktura obyvatel, sociální prostředí, kriminalita, životní úroveň, kvalita bydlení, občanská vybavenost 

a spokojenost, sídlení struktura, kvantita a kvalita rozvodných sítí atp. Patří sem také oblast kultury a 
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kulturního života v obcích. Výše nastíněné faktory lze shrnout pod obecnější problematiku dopravní 

infrastruktury, občanské vybavenosti, technické infrastruktury a právě kultury a sociální soudržnosti. 

Z pohledu dopravní infrastruktury je region závislý především na silniční dopravě po silnicích třetích tříd 

a místních komunikací. Silnice první a druhé třídy tvoří páteřní síť, probíhají však pouze skrze část 

regionu. Významná část obyvatelstva, zejm. mimo území města J. Hradce, je odkázána na veřejnou 

autobusovou dopravu. Železniční doprava je pouze drobným doplňkem. Kvalita silniční sítě je variabilní, 

zejm. silnice třetích a nižších tříd jsou místy v neuspokojivém stavu.  

Vybavenost technickou infrastrukturou je na velmi dobré úrovni. Obce disponují veřejným osvětlením a 

jsou pokryty signálem mobilních operátorů a poměrně dobré je i pokrytí internetem. S výjimkou dvou 

obcí (Kamenný Malíkov, Nová Olešná) je všude zaveden také vodovod, byť ne ve všech případech 

pokrývá celé území obce. Větší rezervy ve vybavenosti obcí je možné najít u kanalizace. Čistírny 

odpadních vod a plynofikace patří mezi nejméně rozšířené složky technické infrastruktury, přesto i jimi 

disponuje nadpoloviční většina obcí. Kvalitativně tyto sítě nevykazují závažnější problémy, životnost 

některých (zejm. veřejné osvětlení, kanalizace, vodovody) se však bude chýlit ke svému konci a bude 

vyžadovat nové investice. 

Oblast kultury zahrnuje jak existující kulturní zařízení, jeho stav a využívání, tak i kulturní život v obcích, 

spolky aj. skupiny, které se o kulturu starají a rozvíjejí ji. Patří sem také tradiční i jednorázové kulturní 

akce a zájem obyvatel o místní kulturu. 

Environmentální pilíř 

Tento pilíř zahrnuje širokou oblast životního prostředí, jeho kvality a aktivit vedoucích k ochraně a 

zlepšování životního prostředí. Nedílnou součástí je problematika krajiny a přírody, kdy určujícími 

faktory jsou především funkce krajiny ve svém rozsahu i kvalitě, a struktura, diverzita a kvalita přírody. 

Je zde zahrnuta také oblast zemědělství, protože je s oblastí krajiny a životního prostředí zásadně 

propojena a navzájem se velmi ovlivňují. 

Mezi typické faktory tohoto pilíře patří kvalita ovzduší, ekologická stabilita, množství a typ ekologických 

zátěží či identifikace zranitelných oblastí. S krajinou zásadně souvisejí chráněná území co do počtu, 

typu a velikosti, existence a funkčnost biokoridorů a biocenter, podíl jednotlivých typů půd, 

vodohospodářská činnost, fragmentace krajiny a plnění přirozených funkcí krajiny. Pro oblast 

zemědělství jsou vymezujícími faktory podnebí a klima, podíl a kvalita zemědělské a orné půdy, počet a 

struktura zemědělských subjektů, ekologicky hospodařící subjekty, či struktura a vývoj zemědělské 

produkce. 

V minulosti zde, podobně jako v jiných oblastech, došlo k rozsáhlé intenzifikaci zemědělské výroby. 

Důsledkem bylo mj. plošné odvodnění krajiny a likvidace velkého množství různých krajinných prvků. 

Po roce 1990 se tento proces sice zastavil, ale jeho náprava není jednoduchá. Došlo i k podstatným 

změnám v managementu krajiny. Část plochy zemědělské půdy byla postupně přeměněna na pastviny. 

Zprůmyslnění zemědělské výroby, jednostranný důraz na produkci několika málo technických plodin na 

nepřiměřeně velkých plochách, to jsou hlavní negativní faktory, které ovlivňují biologickou rozmanitost, 

ekologickou stabilitu a podobu zemědělství v mikroregionu. 
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SWOT ANALÝZA: EKONOMICKÝ PILÍŘ 

Do ekonomického pilíře rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko je podřazena oblast trhu práce a 

zaměstnanosti, jež je z ekonomického pohledu klíčová pro další rozvoj místní ekonomiky a je důležitou 

součástí kvality života. Je zde zařazena také oblast cestovního ruchu, neboť cestovní ruch patří mezi 

významná odvětví s multiplikačním a průřezovým charakterem a má potenciál podílet se významněji na 

ekonomice regionu. 

Níže je uvedena matice SWOT pro ekonomický pilíř rozvoje mikroregionu, jejíž jednotlivé části jsou 

poté stručně okomentovány. 

Matice SWOT ekonomického pilíře 
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Determinující charakteristiky ekonomického pilíře 

Oblast trhu práce a zaměstnanosti je z hlediska vnitřních charakteristik mikroregionu determinována 

především strukturou a koncentrací zaměstnavatelů, kvalifikační strukturou a koncentrací obyvatelstva, 

počtem obyvatelstva a jeho věkové a vzdělanostní struktuře a kupní silou obyvatelstva. Dále také 

dopravní infrastrukturou, velikostí obcí a odlehlostí regionu. 

Mikroregion patří mezi venkovské oblasti bez většího průmyslu. Velké a střední podniky jsou 

koncentrovány především ve městě Jindřichův Hradec, které je ekonomickým centrem regionu 

s nejvyšším počtem organizací a zaměstnavatelů. V mikroregionu převládají mikro a malé podniky, 

orientující se nejvíce na oblast obchodu, stavebnictví, zpracovatelský průmysl a s jistým odstupem 

zemědělství. Průměrná míra inflace se pohybuje kolem 7,2% procent, regionálně je však odlišná, 

zejména v souvislosti s existencí zaměstnavatelů a odpovídající kvalifikační strukturou obyvatel. 

Průměrné mzdy v regionu nedosahují krajských průměrných mezd, kupní síla obyvatelstva je tedy 

relativně nižší. Množství malých obcí není vhodnou základnou pro větší zaměstnavatele ani pro 

rozmanitější kvalifikační strukturu obyvatelstva. 

Oblast cestovního ruchu je ovlivňována především předpoklady pro cestovní ruch a potenciálem 

cestovního ruchu, jež jsou dány geomorfologickou strukturou a typem či charakterem krajiny, 

geografickými podmínkami, koncentrací turistických atraktivit a infrastruktury a suprastruktury. Dále 

relativně zachovalým prostředím bez většího průmyslu a nižším dopravním zatížením. Negativně je 

ovšem ovlivněna např. absencí vyššího počtu významných turistických cílů, ne vždy odpovídající 

kvalitou služeb, vč. odpovídající kvalifikační struktury obyvatelstva a také výraznou sezónností, kdy 

převažuje letní sezóna červen – září. Atraktivity cestovního ruchu jsou rozděleny nerovnoměrně a větší 

část území nemá dostatečný potenciál pro přilákání významnějšího počtu návštěvníků na více dnů. 

Cestovní ruch se tak koncentruje do několika málo oblastí. 

Vnitřní faktory: trh práce a zaměstnanost 

V oblasti trhu práce a zaměstnanosti lze mezi silné stránky mikroregionu zahrnout dostatečný potenciál 

pracovní síly, kterým se rozumí jak dostatečný počet obyvatel s relativně dobrou možností pracovní 

mobility, podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel, tak i relativně odpovídající 

kvalifikační struktura obyvatel potřebám zaměstnavatelů. Vyšší soulad potřeb trhu práce a škol je však 

celostátní problémem a na úrovni obcí je možnost řešení velmi omezená. Silnou stránkou mikroregionu 

je také uspokojivý vývoj nezaměstnanosti, která sice sezónně mírně kolísá, ale i přes celkové snížení 

počtu pracovních míst se stále drží na celorepublikovém průměru a nevykazuje ve vývoji zásadnější 

změny. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je relativně nízký, což je pozitivní trend nejen v oblasti 

ekonomického, ale také sociálního pilíře. Trh práce je možné označit za dlouhodobě spíše stabilní; to 

má své klady, ale též zápory (viz níže). 

Silnou stránkou mikroregionu je také zázemí ekonomického centra, města Jindřichova Hradce. Mezi 

jinak malými obcemi plní funkci nejen ekonomického, ale také dopravního, společenského a 

turistického centra. Právě tato silná stránka je z výše uvedených nejvíce ovlivnitelná zdola, tedy ze 

strany obcí. Ve spojitosti se sociálním pilířem jde mimo jiné o zázemí pracovních příležitostí, dobrých 

možnostech individuální i veřejné dopravy a celkové spolupráce mezi obcemi. 

Slabé stránky regionu jsou z velké části dány jistou odlehlostí regionu, historickým vývojem a 

atraktivitou pro zaměstnavatele. Bez kvalitních komunikací vyššího řádu, vhodným zázemím pro 
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zaměstnavatele, při konkurenci ostatních regionů a se započítáním potenciálu a kvalifikace současné 

pracovní síly nelze očekávat, že by region mohl přitáhnout nové významnější zaměstnavatele. Trh práce 

je sice relativně stabilní, jak bylo řečeno výše, ale počet volných pracovních míst klesá. To může mít za 

následek postupné zvyšování nezaměstnanosti, vč. dlouhodobé, příp. pracovní migraci některých 

obyvatel do jiného regionu kvůli lepším pracovním příležitostem. Negativní stránkou je také malý počet 

klíčových zaměstnavatelů s potenciálem dalšího růstu. Nelze tedy zejména v krátkodobém horizontu 

očekávat růst podniků s výraznějším dopadem na tvorbu pracovních míst. Problémem uvnitř regionu je 

také regionálně koncentrovaná vyšší míra nezaměstnanosti, za poslední období se konkrétně jedná o 

obce Blažejov, Deštná, Hospříz, Kostelní Radouň, Lodhéřov a Střížovice, u nichž se míra 

nezaměstnanosti pohybuje mezi 10 – 13%. 

Za slabou stránku lze označit i absenci koncepční podpory zaměstnanosti na úrovni obcí mikroregionu. 

Tento fakt je dán částečně také malou velikostí obcí a velmi omezenými možnostmi takto malých obcí. 

Na rozdíl od ostatních slabých stránek, které jsou z velké části globálního či národního charakteru 

s velmi malou možností ovlivnění, mají obce v tomto případě teoreticky mírně větší možnost, jak 

s touto slabou stránkou pracovat, spíše však ve vzájemné kooperaci, než samostatně. 

Vnější faktory: trh práce a zaměstnanost 

V oblasti trhu práce a zaměstnanosti působí vnější faktory také v rovině obecné a dopadají tak na celý 

ekonomický pilíř, byť s rozdílnou intenzitou a vlivem, a budou popsány dále. Specifické příležitosti lze 

spatřovat spíše v oblastech, pro které je nutná zvýšená aktivita obcí, aby mohly být využitelné. Pro trh 

práce a zaměstnanosti se v prvé řadě jedná o maximální a efektivní využití aktivní politiky 

zaměstnanosti státu, vč. možných finančních prostředků, které by plynuly do této oblasti. Podmínkou je 

funkční kooperace obcí s úřadem práce a zaměstnavateli v regionu. Jistou příležitostí pro trh práce a 

zaměstnanost je i dostavba dálnice D3 a železničního koridoru Praha – České Budějovice. 

Možná ohrožení z vnějšího okolí lze spatřit zejména v nezájmu zaměstnavatelů o region a koncentrace 

pracovních míst i podnikatelů do lépe vybavených oblastí mimo mikroregion (např. Táborsko, Jihlavsko, 

Českobudějovicko). Konkurence center práce mimo území regionu a jejich atraktivita může způsobit 

odliv zaměstnanců i obyvatel z mikroregionu, což má provázanost s kupním potenciálem obyvatel, jenž 

tam může začít klesat z důvodu menšího počtu obyvatel, kteří v regionu utrácejí své peníze. Současný 

demografický vývoj s sebou také přináší hrozbu postupně klesajícího potenciálu pracovní síly, neboť se 

bude zvyšovat počet obyvatel v důchodovém věku a snižovat počet ekonomicky aktivních obyvatel. Pro 

region, pro nějž je důležitá také oblast zemědělství může být ohrožujícím snižující se poptávka po 

lokální zemědělské produkci, tlak na nízké ceny a nastavení zemědělské politiky obecně. 

Vnitřní faktory: cestovní ruch 

Silné stránky mikroregionu v oblasti cestovního ruchu jsou z velké části spojeny s městem Jindřichův 

Hradec. Jeho význam jako historického, kulturního a turistického centra regionu je pro cestovní ruch 

v oblasti zásadní. Souvisí totiž s celkovým potenciálem a množstvím atraktivit cestovního ruchu pro 

návštěvníky. Malé a rozptýlené obce nemají povětšinou co nabídnout současnému návštěvníku, který 

se stává čím dál náročnější na prožitky během své dovolené. Jindřichův Hradec tak nad ostatními místy 

mikroregionu zásadně vyčnívá. Lepší spoluprací v mikroregionu a koncepční prací a nabídkou by bylo 

možné dosáhnout jistého zlepšení. Pozitivně působí také relativně velké množství kulturních památek 

v dobrém stavu, které jsou nebo by se mohly stát turistickým lákadlem. Až za nadstandardní lze označit 
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síť především cyklotras, která se navíc stále vylepšuje, a také pěších tras. Bez vhodných doprovodných 

nabídek však budou sloužit spíše pro projíždění regionem. Mezi silné stránky se řadí také vnímání 

regionu jako oblasti se zachovalou přírodou a příznivým životním prostředím, s vhodnými podmínkami 

pro letní turistiku a rekreaci u vody či na venkově. Tyto podmínky je tedy zapotřebí udržet a rozvíjet. 

Slabinou je především celkový nižší turistický potenciál mikroregionu. S výjimkou města J. Hradce a 

několika dalších míst nemá region příliš co současným návštěvníkům nabídnout. Přírodní a kulturně-

historické atraktivity až na výjimky zmnožit nelze, proto je nutné najít a podporovat aktivity 

odpovídající potenciálu a předpokladům cestovního ruchu. Rozsah, kvalitu a strukturu nabízených 

služeb cestovního ruchu je možné označit za spíše neuspokojivou a variabilní. Částečně souvisí s nižším 

tlakem zákazníků (což souvisí mj. s jejich počtem a typem) a nižší konkurencí. Koncentrace atraktivit a 

návštěvníků do několika málo oblastí mikroregionu vede k nerovnoměrnému rozložení efektů 

cestovního ruchu, jak bylo nastíněno již výše. Umístění, klima a geomorfologie oblasti předurčuje 

vysokou sezónnost s dominantní letní sezónou koncentrovanou z velké části pouze do čtyř měsíců 

v roce (červen – září) a zásadně závislou na počasí. Negativně na celkové odvětví cestovního ruchu 

působí také obecně nižší odborná vzdělanost pracovníků v cestovním ruchu, která je však problémová 

i na celostátní úrovni. V neposlední řadě komplexnímu a systematickému rozvoji cestovního ruchu 

brání absence jednotného manažerského řízení cestovního ruchu. Tu však nelze doporučit omezenou 

na území mikroregionu, ale měla by být postavena dle zásad destinačního managementu. 

Vnější faktory: cestovní ruch 

Také v oblasti cestovního ruchu působí vnější faktory v rovině obecné a dopadají na celý ekonomický 

pilíř, byť s rozdílnou intenzitou a vlivem. Ty budou popsány dále. Mezi hlavní reálné příležitosti v oblasti 

cestovního ruchu lze zařadit vhodné využití blízkosti významných turistických center a oblastí, jakými 

jsou Česká Kanada, Červená Lhota či Telč, příp. dalších významnějších atraktivit v bližším okolí. Obecně 

lze doporučení shrnout do koncepčně-systémového přístupu při nabídce a podpoře cestovního ruchu, 

spojeném se spoluprací zainteresovaných klíčových subjektů. Jelikož je území mikroregionu typicky 

venkovskou oblastí, příležitostí je také rozvoj a podpora agroturismu a ekoagroturismu, příp. 

obecnějšího venkovského turismu. Zásadní podmínkou je ovšem odpovídající zázemí a schopnost 

přitáhnout návštěvníky. 

Mezi možná ohrožení z vnějšího okolí patří především konkurence obdobně turisticky orientovaných 

destinací, v tomto případě všech okolních regionů, neboť mají velmi podobné předpoklady pro cestovní 

ruch. Některé z nich navíc začínají či mohou začít na podpoře a rozvoji cestovního ruchu pracovat 

koncepčně a systémově. Jelikož je cestovní ruch v oblasti vázán na odpovídající počasí, zvyšující se 

frekvence výskytu negativních jevů počasí může ohrozit celou oblast cestovního ruchu. Rostoucí 

náročnost turistů spojená s vyhledáváním nevšedních zážitků klade zvýšené nároky na místní 

poskytovatele služeb, kteří musejí tomuto trendu dokázat vyjít vstříc, jinak nelze počítat s dalším 

rozvojem a turisté mohou začít více vyhledávat jiné destinace, příp. snížit počet strávených dnů 

i útratu. Jistým ohrožením může být i vnímání regionu jako odlehlé a zaostalé oblasti, která nedokáže 

naplnit potřeby moderního návštěvníka. 
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Společné příležitosti ekonomického pilíře 

Následující matice společných příležitostí a ohrožení vždy graficky vyjadřují jak intenzitu vztahu 

k jednotlivým oblastem pilíře (vlevo, vpravo, uprostřed), tak i intenzitu působení, která je dána sytostí 

barvy. 

 

U ekonomického pilíře lze nad rámec výše popsaných specifických příležitostí a ohrožení rozeznat 

i externí faktory obecnějšího charakteru, které odráží stav makrookolí mikroregionu (globálního 

prostředí), a tak působí na obě podřazené oblasti současně. Silně zde působí příležitost reflektující 

vzrůstající trend partnerství a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a také mezi 

institucemi veřejného sektoru navzájem. Různé formy partnerství a spolupráce jsou podporovány na 

celoevropské i národní úrovni a lze jich využít jako příležitostí pro zlepšení vnitřních podmínek oblasti 

cestovního ruchu, trhu práce i zaměstnanosti. Zejména v oblasti cestovního ruchu mají obce a regiony 

poměrně velké možnosti, které by měly být do budoucna umocněny i Zákonem o cestovním ruchu. 

Spolupráci lze však využít i při podpoře zaměstnanosti a vytváření podmínek pro nová pracovní místa. 

Pro obě oblasti jsou podstatné také dotační příležitosti zaměřené jednak na podporu zaměstnanosti a 

malého a středního podnikání, a jednak na rozvoj venkova a cestovního ruchu. S těmito programy, jež 

jsou z velké části navázány na cíle a finanční prostředky Evropské unie, jde ruku v ruce přeměna 

z deklarované podpory na reálnou prioritu státu, ať je to již v oblasti cestovního ruchu, kde jsou stále 

velké rezervy, tak i v oblasti aktivní podpory zaměstnanosti a vytváření pracovních míst. S tím také 

zásadně souvisí ekonomické o živení, které by se mělo po letech recese začít postupně projevovat, byť 

reálně nelze očekávat příchod nových zaměstnavatelů či zásadnější zvýšení poptávky po pracovní síle. 
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Společná ohrožení ekonomického pilíře 

 

Podstatná společná ohrožení ekonomického pilíře se soustředí na prvek financování rozvoje 

jednotlivých oblastí. V případě trhu práce a zaměstnanosti je to jak nefunkční či nevhodně nastavená 

politika státu, tak i zvyšování byrokratické zátěže pro čerpání dotací z evropských i národních fondů, jež 

může některé příjemce podpory odrazovat nebo vyčleňovat. Tendence zaměření se na větší projekty 

s širším dopadem může vyvíjet tlak na spolupráci subjektů a mít vliv na možnost ovlivnění menších 

regionů či subjektů. Podobně je na tom oblast cestovního ruchu, ať již jde o nevhodné nastavení 

dotačních programů, vyšší byrokratickou zátěž, či dokonce omezení podpory pro region NUTS II 

Jihozápad, byť již s nižší intenzitou vlivu. Podstatněji by se projevila také změna rozpočtové politiky 

státu v oblasti přerozdělování daní, jež by se negativně promítla do investičních možností obcí. Globální 

konkurence zejm. ve výrobě se může negativně projevit na úbytku podniků i zaměstnavatelů, nelze ji 

však spolehlivěji předvídat, podobně jako konec stále dobíhající ekonomické recese. 
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SWOT ANALÝZA: SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

Do sociálního pilíře rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko je podřazena oblast dopravní a technické 

infrastruktury, která je klíčová pro život obyvatel. Je zde zařazena také oblast kultury a společenského 

života, jenž vytváří příznivé podmínky pro život obyvatel a jako taková se také podílí na obecném 

rozvoji mikroregionu. 

Níže je uvedena matice SWOT pro sociální pilíř rozvoje mikroregionu, jejíž jednotlivé části jsou poté 

stručně okomentovány. 

Matice SWOT sociálního pilíře 
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Determinující charakteristiky sociálního pilíře 

Oblast dopravy, dopravní a technické infrastruktury je z hlediska vnitřních charakteristik mikroregionu 

determinována především geografickou polohou mikroregionu, velikostí a rozmístěním obcí v rámci 

území. Mikroregion Jindřichohradecko patří mezi regiony spíše odlehlé, kterými neprochází dopravní 

komunikace zásadního významu, využitelná pro většinu obcí jako hlavní dopravní tepna. Navíc je zde 

vysoká závislost na automobilové dopravě díky nízké hustotě železniční sítě. Na druhou stranu se 

nejedná o region klasicky příhraniční, může těžit především ze sousedství Třeboňska, Táborska, event. 

také Pelhřimovska a Jihlavska, které pozitivně ovlivňuje možnosti přepravy uvnitř i vně regionu. Další 

pozitivní vlastností je rovnoměrná koncentrace obcí mikroregionu kolem Jindřichova Hradce – hlavního 

dopravního centra. Zároveň je však nutné zohlednit jejich velikost a také vyšší počet mnohdy 

vzdálených místních částí, což se promítá jak do limitů dopravního spojení do centra, tak do úrovně 

vybavenosti obcí a jejich částí technickou infrastrukturou. 

Oblast kultury a společenského života je ovlivněna venkovským charakterem mikroregionu se 

stabilním, avšak poměrně nízkým počtem obyvatel spíše ve středním věku. S tím souvisí příklon 

k dodržování tradic, ovšem bez jejich rozvíjení díky omezeným možnostem menších obcí, a jistá 

stagnace v dalších oblastech společenského života. Poloha obcí vůči centru regionu, kde se díky vysoké 

koncentraci obyvatel odehrávají všechny významné kulturní aktivity, je opět příznivá, avšak nepůsobí 

tak silně jako v případě dopravy. 

Vnitřní faktory: dopravní a technická infrastruktura 

Z hlediska dopravy v rámci, ale především vně mikroregionu, hraje klíčovou úlohu dopravní uzel 

představovaný Jindřichovým Hradcem. Toto město je díky své velikosti a příznivé poloze na železničním 

i silničním tahu dopravním centrem celého regionu, které slouží pro všechny jeho obyvatele. Přestože 

tato skutečnost vyplývá z výše zmíněných inherentních charakteristik, které jsou dané, je možné ji 

zařadit do silných stránek, neboť ji lze s ohledem na význam města pro celkovou dopravní obslužnost 

regionu dobře ovlivňovat. Při koncipování plánů a projektů rozvoje dopravy v Jindřichově Hradci 

i v celém mikroregionu by tak měl být jeho význam rozhodně zohledněn a je zde potenciál pro 

spolupráci mezi vedením města a zástupci mikroregionu. 

Při zohlednění výše popsaných charakteristik mikroregionu lze považovat za přednost i uspokojivou 

frekvenci autobusových spojů o pracovních dnech z obcí mikroregionu právě do Jindřichova Hradce. 

I když je jasné, že přirozeným přáním obyvatel by bylo tuto frekvenci navyšovat, a to kvůli 

ekonomickému, dopravnímu i kulturnímu významu Jindřichova Hradce, je srovnatelná se stavem 

v obdobně strukturovaných mikroregionech, v některých případech dokonce nadprůměrná. Navíc její 

navýšení je poměrně složitou záležitostí, která vyžaduje dlouhodobé – ideálně kolektivní – jednání 

s dopravci a pravděpodobně by značně zatížila obecní rozpočty. S ohledem na geografické rozmístění 

obcí je zasíťování mikroregionu silnicemi nižších tříd také na dobré úrovni a umožňuje bezproblémový 

pohyb obyvatelstva po celém jeho území. 

Uvedená pozitiva mají ale i svou negativní stránku, která se odráží v identifikovaných slabinách. 

Absolutní frekvence autobusových spojů je sice uspokojivá, ovšem jejich vyváženost v rámci pracovního 

dne, příp. ještě markantněji v rámci celého týdne, již tak dobrá zdaleka není. Zatímco v ranních a 

brzkých odpoledních hodinách pracovních dnů se lze poměrně bez problémů přepravit mezi centrem 

mikroregionu a danou obcí, mimo tuto „špičku“ a především o víkendech je situace komplikovaná a 
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v určitých obcích dokonce neřešitelná formou veřejné dopravy. Projevuje se zde tak i regionální 

nevyváženost dopravní obslužnosti, kdy je zřetelný rozdíl mezi obcemi na hlavních dopravních tazích a 

obcemi mimo tyto tepny. V rámci slabin oblasti dopravní infrastruktury je záhodno také poukázat na 

zhoršující se kvalitu komunikací nižších tříd, které jsou  - jak plyne z předchozího odstavce – pro pohyb 

obyvatelstva v regionu zásadní a měla by jim být věnována odpovídající pozornost. Stejně tak pohyb 

v regionu ztěžuje projevující se kapacitní omezení páteřních komunikací, které nepatří k silnicím 

dimenzovaným na stále rostoucí intenzitu dopravy, zvláště dopravy nákladní. 

Z pohledu infrastruktury technické je potěšitelné, že přes malou velikost a rozptýlenost obcí jsou tyto 

velmi dobře vybaveny všemi jejími základními složkami – vodovodní a kanalizační sítí, prostředky 

veřejného osvětlení a jsou také dostatečně pokryty signálem mobilních operátorů. Jejich stav sice není 

excelentní, avšak je stále zachovalý, postačující potřebám obce, a dle vyjádření starostů obcí zatím 

nevykazuje vážnější technické nedostatky. Proto je možné řadit tuto skutečnost stále do silných stránek 

sociálního pilíře, avšak s postupně sílícím tlakem na stabilizaci nebo zlepšování ze strany obcí 

mikroregionu. Jako významný pozitivní doplněk působí i nadstandardní úroveň plynofikace obcí při 

srovnání s jinými mikroregiony, která vytváří stabilní základnu pro její kontinuální posilování aktivitami 

mikroregionu. 

Zlepšovatelské aktivity by měly být zaměřeny na modernizaci technické infrastruktury, jejíž postupné 

zastarávání se začíná projevovat a je řazeno mezi slabé stránky oblasti. Specificky se jedná hlavně o 

kanalizační síť, která již kapacitně nestačí potřebám obcí a vzhledem ke svému stáří je na hraně své 

životnosti, což je platí i o stavu veřejného osvětlení. I když je kvalita technické infrastruktury v obcích 

relativně dobrá, často markantně horší je situace v jejich místních částech. Bohužel mnoho obcí 

spravuje vysoký počet velmi malých a geograficky rozptýlených místních částí, ve kterých pro ně není 

možné zajistit stejný standard vybavení technickou infrastrukturou jako je v obci samotné. V tomto 

ohledu se zde otvírá velký prostor pro aktivity mikroregionu, vedoucí k větší vyváženosti v úrovni 

technické infrastruktury mezi obcemi a jejich místními částmi. 

Vnější faktory: dopravní a technická infrastruktura 

V oblasti dopravní a technické infrastruktury působí vnější faktory spíše v rovině obecné, a tak dopadají 

na celý sociální pilíř, byť s rozdílnou intenzitou a vlivem, a budou popsány dále. Specifické příležitosti se 

váží k rozvoji dílčích složek technické infrastruktury – zvláště informačních a telekomunikačních 

technologií. U nich je oprávněný předpoklad pokračování trendu zvyšování kvality, ať již v podobě 

nových služeb, rychlosti, robustnosti signálu apod. Při vytvoření vhodných podmínek pro poskytovatele 

těchto služeb z toho mohou mít obyvatelé mikroregionu výrazný užitek. Možné ohrožení z vnějšího 

okolí lze spatřit v omezení dotací Jihočeského kraje na dopravní obslužnost v mikroregionu, které by 

mělo zásadní vliv na oblast dopravy a značně by zkomplikovalo pohyb obyvatel v rámci i vně regionu, 

což by nejvíce pocítili „znevýhodněné“ skupiny obyvatelstva – děti, studenti a senioři. Dalším možným 

ohrožením, jehož důsledky se již nyní začínají projevovat, je nárůst tranzitní dopravy přes mikroregion, 

která může neúměrně zatěžovat hlavní dopravní tahy, které nejsou na tak vysokou intenzitu provozu 

připraveny. 

Vnitřní faktory: kultura a společenský život 

Obce mikroregionu mají poměrně dobré hmotné zázemí pro kulturní a společenský život ve formě 

husté sítě kulturních zařízení, což lze hodnotit jako silnou stránku této oblasti. Je jasné, že jejich 
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technický stav a způsob využívání mnohdy nejsou optimální, je zde tak příležitost pro působení obcí i 

samotného mikroregionu, směřující ke zlepšení kvality těchto zařízení. Za určitý nehmotný předpoklad, 

který působí pozitivně na rozvoj kultury v obcích, je možné považovat dodržování klasických tradic, 

jakými jsou např. masopust, velikonoce, stavění máje, advent nebo různé jarmarky. Tyto kulturní a 

společenské aktivity pramení z venkovské tradice regionu, a jak je naznačeno v úvodu, odráží i věkovou 

skladbu obyvatel. 

Stejně jako v případě dopravy je předností mikroregionu existence přirozeného kulturního centra – 

Jindřichova Hradce. Toto město poskytuje služby v oblasti kultury, zábavy a společenského života nejen 

svým občanům, ale díky přiměřené vzdálenosti od všech dalších obcí mikroregionu plní tuto funkci i pro 

jejich obyvatele. Vzhledem k velikosti města je nabídka kultury dostatečně pestrá a srovnatelná 

s nabídkou jiných, obdobně velkých měst. Aby však mohla plnit svou „regionální úlohu“, musí být pro 

obyvatele mikroregionu co nejlépe dostupná, čímž dochází k provázání s oblastí dopravy a dopravní 

infrastruktury v rámci celého sociálního pilíře. Při posilování tohoto faktoru by měly být zohledněny 

nejen potřeby obyvatel města, ale i celého mikroregionu, a měla by být zasazena do širších souvislostí. 

Výše popsaná přednost je však z jiného úhlu pohledu i slabinou mikroregionu. Všechny významnější 

kulturní akce jsou totiž takřka výhradně koncentrovány v Jindřichově Hradci a nedochází k jejich 

„rozptylu“ do obcí mikroregionu. Jejich obyvatelé se tak stávají závislí na dojížďce za kulturou, která 

může být pro mnohé i přes příznivou vzdálenost obtížná, nebo alespoň odrazující od častější účasti na 

kulturních akcích. I když zde silně působí vnitřních charakteristiky – zejména dominance Jindřichova 

Hradce nad ostatními obcemi jako největšího a z hlediska správy nejdůležitějšího města regionu – je 

zde prostor pro zlepšení ve formě spolupráce mezi vedením města a zástupci obcí mikroregionu, a 

proto je tato skutečnost řazena mezi slabé stránky. Spolupráce mezi obcemi, resp. její absence či 

nedostatečnost, je zároveň provázanou slabinou oblasti. Obce obvykle řeší kulturu pouze na svém 

území pro své obyvatele a nedostatečně využívají možnosti spojit své síly a zajistit kulturní a 

společenské akce pro širší okolí, zahrnující geograficky blízké obce. To by mělo pozitivní vliv jak na 

nabídku akcí, tak by přispělo ke zmírnění zmíněné závislosti na dojížďce do Jindřichova Hradce. 

Pravděpodobně největší slabinu však představuje obecně nízký zájem obyvatel o kulturní dění a jejich 

neochota aktivně se na kultuře podílet. Projevuje se to realizací pouze těch nejtradičnějších kulturních 

akcí bez jejich doplnění o nové, moderní formy zapojování se do společenského života obce za přispění 

místních kulturních spolků a skupin. Pro organizátory kulturních akcí je stále obtížnější zaujmout 

obyvatelstvo a konkurovat pasivním formám zábavy. Může se tak jednat o jakýsi „začarovaný kruh“, 

kdy spolky nerozvíjejí svou činnost kvůli nízkému zájmu a nízký zájem odráží nedostatečnou nebo 

neatraktivní nabídku. 

Vnější faktory: kultura a společenský život 

Situace v oblasti kultury a společenského života je z pohledu specifických vnějších faktorů obdobná 

jako v případě předchozím. Také zde ovlivňují vnitřní silné a slabé stránky spíše vnější faktory obecného 

rázu, které jsou společné pro celý sociální pilíř. Nicméně určitou příležitost je možné vidět v příchodu 

mladší, obvykle aktivní generace do obcí mikroregionu. Lidé této generace mohou působit jako 

konzumenti kultury, ale i jako její aktivní protagonisté, čímž může dojít k oživení společenského života 

v obci a nastartování pozitivních změn. Je však nutné si uvědomit, že využití této příležitosti není vůbec 

snadné a je silně provázáno se situací a rozvojovými aktivitami ve zbývajících dvou pilířích rozvoje, 

zvláště pak s oblastí trhu práce a zaměstnanosti. Na druhou stranu výrazné ohrožení pramení ze 
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soudobého trendu snižujícího se zájmu obyvatelstva o živou kulturu díky vlivu masmédií, příp. kvůli 

životnímu stylu a finanční situaci. Přes jistou tradici kultury není pravděpodobné, že by byl Mikroregion 

Jindřichohradecko výjimkou a kulturní život v něm nebyl takto ovlivněn. Tento externí trend je 

umocněn klesajícím vztahem obyvatel k domovskému regionu, který lze pozorovat v celé společnosti. 

Lidé již nemají velký vztah k tradicím, které jejich region reprezentují a nejsou ochotni zapojovat se do 

kulturních a společenských aktivit pro druhé, které obohacují život v obci. 

Společné příležitosti sociálního pilíře 

Následující matice společných příležitostí a ohrožení vždy graficky vyjadřují jak intenzitu vztahu 

k jednotlivým oblastem pilíře (vlevo, vpravo, uprostřed), tak i intenzitu působení, která je dána sytostí 

barvy. 

 

U sociálního pilíře lze nad rámec výše popsaných specifických příležitostí a ohrožení rozeznat i externí 

faktory obecnějšího charakteru, které odráží stav makrookolí mikroregionu (globálního prostředí), a tak 

působí na obě podřazené oblasti současně. Nejsilněji působící příležitost reflektuje vzrůstající trend 

partnerství a spolupráce mezi institucemi veřejného sektoru navzájem a také veřejným a soukromým 

sektorem. Různé formy partnerství a spolupráce jsou podporovány na celoevropské i národní úrovni a 

lze jich využít jako příležitostí pro zlepšení vnitřních podmínek oblasti dopravy, dopravní a technické 

infrastruktury, ve které mají obce mikroregionu poměrně velký „manévrovací prostor“. Jak naznačují 

popsané slabiny, spolupráci lze však využít i při zlepšování úrovně kultury a společenského života, a to 

zvláště na úrovni menších a geograficky nepříliš vzdálených obcí. Pro obě oblasti jsou podstatné také 

dotační příležitosti zaměřené na rozvoj venkova (hlavně měkké programy podpory partnerství, 

komunitního, kulturního a spolkového života) a zlepšování kvality životního prostředí (hlavně 
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infrastrukturální programy pro zlepšení kvality ovzduší – podpora plynofikace a jiných ekologických 

forem vytápění). Tyto programy jsou obvykle navázány na finanční prostředky Evropské unie, které 

jsou uvolňovány v rámci cílů její Regionální a strukturální politiky. V novém programovém období 2013 

– 2020 pravděpodobně její význam nadále poroste, a to díky stále přetrvávajícím rozdílům mezi 

„starými“ a „novými“ členskými státy a jejich regiony. Koncepce národní regionální politiky obvykle 

odráží trendy EU, a tak je možné předpokládat pro regiony pozitivní vývoj i na této úrovni, byť nejspíše 

s nižším praktickým dopadem. 

Společná ohrožení sociálního pilíře 

 

Podstatná společná ohrožení sociálního pilíře se soustředí právě na prvek financování rozvoje 

podřazených oblastí. U dopravní a technické infrastruktury existuje riziko nevhodného nastavení 

dotačních programů z fondů Evropské unie, České republiky nebo Jihočeského kraje, které by díky 

změnám v novém programovém období a změnám v povolebním uspořádání nemusely odrážet 

skutečné potřeby mikroregionu. Toto ohrožení může mít zásadní vliv na dopravní a technickou 

infrastrukturu, neboť dotační programy jsou pro její rozvoj kvůli vysoké finanční náročnosti pro 

rozpočty obcí obvykle podstatným zdrojem financování. Se stejnou intenzitou, avšak nyní již také 

s vyšším vlivem i na oblast kultury a společenského života, působí ohrožení ve formě zvyšování 

byrokratické zátěže při čerpání dotací z fondů EU a ČR. Již současná administrativní náročnost je 

nejčastěji zmiňovanou překážkou při přípravě rozvojových projektů menších obcí. Pokud by pokračoval 

trend jejího zvyšování, navzdory deklarované snaze o opak, představovala by vážné ohrožení obou 

oblastí sociálního pilíře, které by vyžadovalo posílení administrativního aparátu, nebo obrannou 

strategii ve formě spolupráce při žádostech o dotace. S nižší intenzitou na obě oblasti může působit 

ohrožení v podobě změn rozpočtové politiky státu při přerozdělování daní, které by se negativně 
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promítlo do investičních možností obcí a které nelze kvůli nejisté povolební situaci vyloučit. Stejně tak 

stále existuje riziko omezení finanční podpory pro region NUTS II Jihozápad, které by silně pocítila 

oblast technické a dopravní infrastruktury, a to s ohledem na koncentraci prostředků nyní alokovaných 

do regionálních operačních programů do nového integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014 – 2020. 
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SWOT ANALÝZA: ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

Do environmentálního pilíře rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko je podřazena oblast životního 

prostředí a krajiny, jako zásadní oblast pro hodnocení kvality místního prostředí a života. Je zde 

zařazena také oblast zemědělství, neboť je s krajinou i kvalitou životního prostředí zásadně spojena a 

v některých charakteristikách se od sebe tyto oblasti těžko oddělují. 

Níže je uvedena matice SWOT pro environmentální pilíř rozvoje mikroregionu, jejíž jednotlivé části jsou 

poté stručně okomentovány. 

Matice SWOT environmentálního pilíře 
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Determinující charakteristiky environmentálního pilíře 

Oblast životního prostředí a krajiny je z hlediska vnitřních charakteristik mikroregionu determinována 

především geomorfologií regionu, krajinným rázem, půdní charakteristikou, mírou znečištění související 

mj. s absencí těžkého průmyslu a také způsobem hospodaření v krajině. Oblast dále determinují 

odlehlost regionu, nižší dopravní zatížení, velikost obcí, koncentrace obyvatelstva i jeho kvalifikační 

struktura a v neposlední řadě zábor zemědělské půdy. 

Oblast zemědělství je ovlivňována především krajinným typem a rázem, půdními typy, úrodností půdy, 

klimatem a počtem a strukturou zemědělských subjektů. Působí zde také historické faktory a tradice, 

vybudovaná zázemí, absence jiného průmyslu, odlehlost regionu a kvalifikační struktura zaměstnanců. 

V tomto odvětví nelze pominout zásadní ovlivnění nastavenou Společnou zemědělskou politikou. 

Vnitřní faktory: životní prostředí a krajina 

Pro oblast životního prostředí a krajiny je podstatná dobrá kvalita ovzduší, jež souvisí s absencí velkého 

znečišťovatele prostředí v regionu i s relativně nižším liniovým zatížením emisemi, tedy dopravou. 

Kvalita ovzduší není vynikající, ale lze ji označit za velmi dobrou, pouze místy za dobrou. Starých 

ekologických zátěží není mnoho a jejich závažnost je spíše nižší. To vše přispívá k relativně zdravějšímu 

prostředí. Silnou stránkou oblasti je také příznivý podíl nepoškozených lesních i vodních ploch. Kromě 

jiných krajinných funkcí mají důležitou funkci v územní ekologické stabilitě. Ačkoliv lesní porosty spadají 

převážně do kategorie lesů hospodářských, důležitá je právě i jejich funkce ochranná a mimoprodukční. 

Příznivě působí také existence chráněných území, byť se jedná pouze o maloplošná zvláště chráněná 

území a chráněná území bez zvláštní ochrany (za všechny výběžek významného Přírodního parku Česká 

Kanada). Pro kvalitu životního prostředí a přirozené funkce krajiny jsou však důležité a jejich ochrana by 

měla být prioritním zájmem na všech úrovních. Hustá síť drobných vodních toků má svoji 

nezastupitelnou funkci v rámci ekologické stability krajiny a většina je zařazena mezi prvky ÚSES. Oblast 

není bohatá na nerostné suroviny a důlní apod. činností je poznamenána minimálně (koncentrována 

zejm. do okolí Okrouhlé Radouně). 

Mezi hlavní slabiny oblasti patří znečištění způsobené spalováním tuhého komunálního odpadu. 

V oblasti se jedná zřejmě o nejvýznamnější způsob znečištění ovzduší. Podpora omezení spalování 

tohoto odpadu by se měla stát jednou z priorit. S tím zásadně souvisí zatím stále ještě nízká míra 

separace a následného využití komunálního odpadu. Životní prostředí a krajinu z velké části ovlivňuje 

také nevhodné hospodaření v krajině. Patří sem jak intenzivní zemědělství, tak další nevhodné zásahy a 

zabírání krajiny pro především krátkodobé podnikatelské účely, a to nejen v minulosti. Jelikož je ve 

vnímání mnoha lidí krajina nikoho a všech zároveň, působí jako významná externalita se všemi 

negativními dopady. Dochází tak k nežádoucí umělé fragmentaci krajiny, čímž se snižuje ekologická 

stabilita a omezují se přirozené funkce. Nezájem obyvatel o problematiku ochrany přírody a krajiny a 

spíše pasívní přístup přispívají k výše uvedeným slabinám a navíc nedávají příliš velkou naději na 

zlepšení či tlak „zdola“. V mikroregionu se nachází také relativně vyšší počet zranitelných oblastí, 

a ačkoliv není tato situace zatím příliš vážná či kritická, je důležité se těmto oblastem věnovat.  

Vnější faktory: životní prostředí a krajina 

V oblasti životního prostředí a krajiny působí vnější faktory převážně v rovině obecné, a dopadají na 

celý environmentální pilíř, byť s mírně rozdílnou intenzitou a vlivem; ty budou popsány dále. 
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Mezi hlavní příležitosti, častěji spíše se střednědobým či dlouhodobým dopadem, lze zařadit rozvoj 

obnovitelných a ekologicky šetrných energetických zdrojů, jež umožní přístupnost a aplikace novějších 

technologií. Investice v tomto směru mají zatím spíše delší návratnost, ale z pohledu veřejného sektoru 

a tedy i obcí musí být dlouhodobá situace stejně důležitá, jako aktuální a krátkodobá. Tato příležitost je 

však částečně vázána také na státní podporu těmto aktivitám a schopnosti a ochotu místních 

provozovatelů. Zlepšené využití moderních přístupů krajinného managementu, zejm. při komplexní 

práci, je další možností jak zlepšení životního prostředí i krajiny podpořit. Vyžaduje ovšem mj. potřebné 

znalosti a spolupráci klíčových aktérů. Také tlak mladší generace na příznivé prostředí a používání 

šetrných technologií lze označit za příležitost i v tomto mikroregionu. 

Ohrožení oblasti životního prostředí a krajiny lze zjednodušit na problém nevhodného využívání krajiny, 

resp. využívání nevhodným způsobem. Patří sem jak nevhodné využívání porostů kvůli zvýšené 

poptávce po dřevě, tak veškeré hospodaření v krajině, intenzivním zemědělstvím počínaje a záborem 

krajiny pro krátkodobé či nepatřičné účely konče. Špatná situace v domácnostech a nedůsledné třídění 

a zpracování komunálního odpadu mohou vést k dalšímu spalování tuhého komunálního odpadu a tím 

k pokračování znečišťování ovzduší. Malá podpora státu environmentálně příznivým aktivitám je dalším 

možným ohrožením kvalitního životního prostředí a krajiny. Specifickým ohrožením je možnost 

výstavby uložiště jaderného odpadu (Lodhéřov). 

Vnitřní faktory: zemědělství 

Na území mikroregionu patří zemědělství k tradičním hospodářským odvětvím. Podíl orné půdy na 

celkové výměře území a jeho vývoj patří k významným charakteristikám. Tradice zemědělství je zde 

pevně ukotvena a lze ji považovat za silnou stránku regionu. Znamená mj. dostatečné zázemí, 

vybudované distribuční cesty i kvalifikovanou pracovní sílu, byť kvalita může být rozdílná. Firmy v 

zemědělství patří také mezi významné zaměstnavatele v mikroregionu. 

Slabé stránky však bohužel převažují. Významnou je postupný zábor zemědělské půdy pro jiné účely. 

Půda vhodná pro zemědělskou činnost tak mnohdy nenávratně zmizí. Souvislost s krajinou již byla 

naznačena. Vysoce intenzivní zemědělství, podpořené nevhodně nastavenou dotační politikou, má za 

následek postupně nižší diverzitu zemědělské produkce, kdy převažuje taková výroba, která je aktuálně 

dotačně nejzajímavější, příp. se místo potravinářských pěstují technické plodiny. „Úprava“ i nevhodné 

způsoby rozšiřování zemědělských ploch, často opět pro účely dotací, je mnohdy samoúčelná a 

nepřispívá k udržitelnému rozvoji jak zemědělství, tak ani krajiny. Za slabou stránku lze považovat 

i malý počet ekologicky hospodařících zemědělců v regionu, byť se na druhou stranu zvyšuje počet 

malých zemědělců, kteří sice nejsou certifikovaní, ale jejich způsoby hospodaření více odpovídají 

principům šetrného hospodaření. Tato produkce je však velmi malá a je spotřebována silně lokálně. 

I na příkladu okolních zemí můžeme pozorovat, že důležité jsou rodinné firmy (zde možná spíše farmy) 

s tradicí, které v oblasti mikroregionu téměř chybějí. Takovéto firmy mívají větší vnitřní zájem na 

udržitelném rozvoji a kvalitě produkce. 

Vnější faktory: zemědělství 

Také v oblasti zemědělství, podobně jako výše, působí vnější faktory z velké části v rovině obecné, a 

dopadají ve svém důsledku na celý environmentální pilíř, byť na zemědělství s větší intenzitou; jsou 

popsány dále. Růst významu dřeva jako obnovitelné suroviny s širokým využitím může působit 

pozitivně na lesní hospodaření, a to nejen u rychle rostoucích dřevin, ale i u běžně rostoucích. Nesmí 
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však převážit vidina rychlého krátkodobého zisku nad šetrným a udržitelným hospodařením. 

Příležitostí, která se již částečně projevuje, ale zatím jí ze strany nabídky chybí větší koncepce a 

legislativní zázemí, je zvyšující se popularita biopotravin, lokální produkce a typických regionálních 

potravin. Tato popularita se může projevit ve vyšší poptávce po místní zemědělské produkci. Ta však 

zároveň musí prokázat, že je kvalitní a místní a musí si postupně najít vhodné distribuční cesty. 

Zásadním ohrožením je naopak snižující se poptávka po zemědělské produkci a také tendence 

k nedůležitosti původu potravin na úkor jejich nízké ceny. Opět nelze nespojit tuto situaci s nastavením 

evropské a potažmo i národní zemědělské politiky. Zemědělství je také odvětvím, na něž má zásadní 

vliv počasí. Nestálost a zvyšující se frekvence výskytu negativních a nepředvídatelných jevů počasí patří 

mezi zásadní ohrožení, jež však téměř nelze ovlivnit. 

Společné příležitosti environmentálního pilíře 

Následující matice společných příležitostí a ohrožení vždy graficky vyjadřují jak intenzitu vztahu 

k jednotlivým oblastem pilíře (vlevo, vpravo, uprostřed), tak i intenzitu působení, která je dána sytostí 

barvy. 

 

U environmentálního pilíře lze nad rámec výše popsaných specifických příležitostí a ohrožení rozeznat 

i externí faktory obecnějšího charakteru, které odráží stav makrookolí mikroregionu (globálního 

prostředí), a tak působí na obě podřazené oblasti současně. Podstatnými jsou zde dotační příležitosti 

zaměřené na rozvoj venkova, zemědělství a zlepšení životního prostředí (zejména pak ty související 

s obnovením či udržením původních funkcí krajiny). Tyto programy jsou nejčastěji navázány na finanční 

prostředky Evropské unie, které jsou uvolňovány v rámci Společné zemědělské politiky a také 

Regionální a strukturální politiky. Vhodnější nastavení SZP, spolu s růstem významu regionální politiky 
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na evropské i národní úrovni může vést k pozitivnějšímu vývoji. Pozitivně lze vnímat i zvyšující se 

podporu extenzivního zemědělství jako krajinotvorného prvku, kdy se vhodným hospodařením 

dosahuje multiplikačních a vzájemně pozitivních efektů. Důležité je i brzké ekonomické oživení, jež by 

mělo přinést vyšší stabilitu především do sektoru zemědělství (vč. zaměstnanosti), ale i postupné větší 

zaměření se na problematiku životního prostředí a zdravé krajiny. Mezi významnější faktory pro oblast 

zemědělství patří také zesilování principu potravinové bezpečnosti státu, který by se měl promítnout 

mj. na podpoře místní produkce. 

Společná ohrožení environmentálního pilíře 

 

Hlavním společným ohrožením environmentálního pilíře se jeví jednak zvyšování byrokratické zátěže 

při čerpání dotací z fondů EU a národních programů, jednak nevhodné nastavení dotačních programů. 

Vzhledem k tomu, že obě oblasti patří mezi oblasti závislé na veřejných dotacích, je důležité, aby 

čerpání těchto dotací bylo přístupné velké škále subjektů a nebylo administrativně zatěžující takovým 

způsobem, aby znemožňovalo efektivní čerpání dotací. Dosavadní zkušenosti a výsledky bohužel 

ukazují na to, že právě administrativní náročnost, spolu s nevhodným nastavením programů, jež se 

mohou odrážet jak v podporovaných aktivitách, tak i v míře a přístupnosti spolufinancování a 

předfinancování projektů, jsou zásadními omezujícími faktory pro efektivní podporu a rozvoj jak 

zemědělství, tak i ochrany přírody a krajiny. V programovacím období 2014 – 2020 navíc hrozí snížení 

celkové výše prostředků alokovaných pro Českou republiku (navíc i v porovnání s jinými, převážně 

západoevropskými zeměmi), což je nejcitlivěji vnímáno právě v oblasti zemědělství. To vše může vést 

také ke snižování zemědělské produkce nebo podstatnému snížení diverzifikace této produkce, kdy 

určujícím nebudou místní podmínky a potřeby, ale zaměření dotačních programů. Nevhodně nastavená 

evropská a státní zemědělská politika může urychlit rozklad tradiční zemědělské výroby. Dalším ze 
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společných ohrožení je nedocenění důležitosti ochrany přírody a krajiny spolu s nedostatečným širším 

povědomím o tom, jak krajina působí na člověka a jaké formy hospodaření v krajině jsou pro danou 

oblasti vhodnější, vč. dlouhodobé udržitelnosti. 
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STEP ANALÝZA 

Níže uvedená STEP analýza je vytvořena pro celý Mikroregion Jindřichohradecko. Na rozdíl od SWOT 

analýzy obsahuje externí faktory globálního charakteru ze sféry sociální, technické, ekonomické a 

politicko-právní, které ze své podstaty obvykle dopadají na všechny tři rozvojové pilíře, byť s rozdílnou 

intenzitou. Je také nutné upozornit, že faktory analýzy nemají normativní charakter, pouze vystihují 

současný stav. Komentář, který diskutuje možné účinky faktorů na rozvoj mikroregionu, je uveden pod 

maticí STEP. 

Matice STEP Mikroregionu Jindřichohradecko 
 

 

Faktory spadající do sociální sféry mohou znatelně ovlivnit především ekonomický a sociální pilíř 

rozvoje mikroregionu, některé z nich působí i na pilíř environmentální. Pro management mikroregionu 

je žádoucí sledovat trendy demografického vývoje populace, a to jak z pohledu přirozené obměny 

obyvatelstva, tak jeho migrace. Věková skladba obyvatel totiž přímo determinuje potenciál pracovní 

síly, odráží se však i v požadavcích na dopravu (tzv. „znevýhodněné“ skupiny – děti, studenti a senioři) a 

promítá se i do kulturní oblasti (zachování tradic, rozvoj nových forem kulturních a společenských 
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aktivit). Mikroregion Jindřichohradecko je charakteristický koncentrací pracovních příležitostí do 

několika málo obcí a soustředěním kulturního vyžití do Jindřichova Hradce, tím i vysokou dojížďkou 

jeho obyvatel. Pro ekonomický a sociální pilíř je tedy zásadní vývoj mobility, daný vlastnictvím osobních 

automobilů a ochotou cestovat za prací, kulturou, či jinými aktivitami. Zlepšování vzdělanosti populace 

vytváří určitou příležitost k příchodu mladých, erudovaných odborníků do mikroregionu jako zdroje 

pracovní síly. Taktéž může pozitivně působit na sociální a environmentální pilíř, a to díky uvědomění si 

významu kultury pro společenský život obce a její celkové oživení a také důležitosti ochrany krajiny a 

životního prostředí v regionu.  

Další faktory vycházejí ze současných trendů v hodnotové orientaci populace. Je zde patrný příklon 

k lokálním výrobkům, potravinám, bioprodukci a obecně k ekologickým tématům (hlavně u mladší 

generace), což může být pro ekonomiku regionu, včetně zemědělství, přínosné. Obyvatelstvo se taktéž 

stává stále více informované díky působení médií a informace aktivně vyhledává. Jsou tak pro něj 

snadno dostupné nabídky pracovních příležitostí a kultury v rámci celé republiky. To na jedné straně 

usnadňuje proces jejich komunikace, ale také vytváří konkurenční prostředí, kdy si informovaný občan 

může snadno vybrat příležitosti i mimo mikroregion. Na závěr je nutné zmínit i negativní trend 

v hodnotách lidí – již výše popsaný nezájem majoritní populace o místní dění, kulturní a společenský 

život, silně ovlivněný „pasivním“ životním stylem, ale také finančními možnostmi domácností. 

Technologická oblast má v obecné rovině nižší dopad na rozvojové pilíře mikroregionu. Silněji se 

promítá do pilíře sociálního, a to s ohledem na podřazenou oblast dopravní a technické infrastruktury. 

Na ni může pozitivně působit vývoj ve sféře ekologických a k přírodě šetrných energetických zdrojů 

(plynofikace, využívání solární energie, spalování biomasy) a také šetrných forem dopravy (ekologické 

pohony automobilů, zlepšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy). Významný trend, který by měl být 

také sledován, je bouřlivý rozvoj nových médií, informačních a telekomunikačních technologií, včetně 

moderních způsobů komunikace s občany a prezentace aktivit mikroregionu. Tento trend úzce souvisí 

s popsanou informovaností obyvatelstva, která pramení z klesajících cen informačních technologií a 

zvyšující se dostupnosti internetu. Při správném využití představuje velkou příležitost pro management 

mikroregionu k prezentaci své činnosti, aktivizaci regionálních aktérů i místních obyvatel. Na druhou 

stranu jakékoli negativní informace se velmi rychle rozšíří a mohou činnost zástupců mikroregionu 

citelně poškodit. Rozvoj informační technologií se samozřejmě promítá i do oblasti podnikání a 

obchodu, cestovního ruchu, kultury, dopravy a částečně také environmentální sféry. Vzhledem 

k venkovskému charakteru regionu se silným zastoupením zemědělství by bylo vhodné sledovat 

i trendy a nové inovativní postupy v zemědělské výrobě, které mohou zlepšit postavení tohoto 

významného zdroje zaměstnanosti a také přispět k ochraně životního prostředí a krajiny. 

Obecná makroekonomická situace a chování podnikatelských subjektů jsou silně vzájemně provázány 

a logicky působí na všechny rozvojové pilíře. Díky otevřenosti ekonomiky vytváří odběratelské vztahy 

navázané na vývoj evropského a národního hospodářství podmínky pro rozvoj podnikatelských 

příležitostí, ovlivňují stávající ekonomickou situaci podnikatelů a tím přeneseně působí jak na 

ekonomický pilíř (tvorba pracovních míst ve výrobě a službách), tak na pilíř sociální (doprava, kultura) a 

environmentální (zemědělství). Současný stav je v tomto mírně pozitivní, kdy celosvětová hospodářská 

krize ustupuje a lze předpokládat oživení evropských ekonomik i ekonomiky národní. Silně provázaná je 

situace na trhu práce, která obvykle kopíruje makroekonomické trendy. Zaměstnanost populace je 

jedním z hlavních indikátorů regionálního rozvoje, neboť má zásadní vliv na koupěschopnost 

domácností, která se zpětně promítá do národní i regionální ekonomiky ve formě domácí spotřeby, a 
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také na nákupní chování a životní styl obyvatel. Je proto nutné analyzovat míru nezaměstnanosti nejen 

v rámci mikroregionu, ale i na úrovni okolních odbytových trhů pro místní podnikatele. Z uvedených 

důvodů je důležitým ekonomickým faktorem i cena pracovní síly daná průměrnou výší mezd v odvětví a 

povinnými odvody za zaměstnance. Tvoří totiž podstatnou nákladovou položku pro podnikatele a 

promítá se tak do jejich ochoty vytvářet pracovní příležitosti.  

Další ekonomické faktory vystihují současné trendy, kdy dochází ke změnám v  preferencích 

podnikatelských subjektů – investorů – při zvažování místa lokalizace své investice. Týká se to 

především firem, které vyrábí produkt nebo poskytují služby s vysokou přidanou hodnotou a 

nevyhledávají tzv. tvrdé výrobní faktory (půdu, suroviny, námezdní pracovní sílu, energetické zdroje), 

ale spíše faktory měkké (dostupné informační a komunikační technologie, vzdělané a kvalifikované 

zaměstnance, zachovalé životní prostředí, dobrou pověst regionu, vysokou kvalitu života ve městě pro 

své manažery). Velkou roli zde hraje i provázání podnikatelské činnosti s vědou a výzkumem, 

reprezentovanými vysokými školami, které se stále častěji zapojují do procesu inovací výroby a jejichž 

existenci lze také považovat za významný lokalizační faktor. 

Poslední sféra STEP analýzy je pro rozvoj mikroregionu zásadní. Je totiž navázána na politickou a 

legislativní situaci, která udává směr pro významné rozvojové politiky a ovlivňuje jejich financování. Na 

nejvyšší úrovni se jedná o obecné záměry Evropské unie a České republiky při realizaci tzv. regionální 

politiky, tedy politiky zaměřené na harmonický a vyvážený rozvoj specificky vymezených územních 

celků – regionů. Přestože regionální politika disponuje širokou paletou nástrojů k podpoře regionálního 

rozvoje, ten je silně ovlivněn i dalšími politikami, které je nutné taktéž bedlivě sledovat. Jedná se 

především o politiku podpory malého a středního podnikání, zaměstnanosti, cestovního ruchu, 

dopravní, zemědělskou politiku a konečně i politiku životního prostředí. Ty všechny se podílejí na 

tvorbě podmínek pro zlepšení života v regionech a k tomu využívají příslušné finanční i nefinanční 

nástroje. Zatímco finanční nástroje jsou obvykle reprezentovány různými grantovými schématy, která 

podporují konkrétní projekty, nefinanční nástroje působí spíše nepřímo a mají často podobu 

administrativních a institucionálních opatření, poradenství, propagace nebo podpory partnerství a sítí 

spolupráce v rámci veřejného sektoru i mezi jednotlivými sektory ekonomiky. 

Důležitost sledování rozvojových politik je zesílena končícím programovým obdobím Evropské unie a 

stále ne zcela jistými prioritami pro období nadcházející, jež by bylo vhodné co nejdříve poznat. K tomu 

se váže i objem finančních prostředků, které budou pro naplnění priorit evropské regionální politiky 

vyčleněny. Například přesná finanční alokace pro Českou republiku stále není známa, pouze se 

odhaduje, že se bude jednat o cca 20 mld. euro v běžných cenách. Systém strukturálních fondů sice 

zůstane přibližně stejný, přesto i zde bude řada novinek v zacílení a podmínkách poskytování dotací. 

Pokud k výše uvedenému přidáme změny v národních operačních programech (např. již zmíněné 

sloučení regionálních operačních programů do nového integrovaného operačního programu), alespoň 

ze začátku nového programového období bude situace značně nepřehledná. Přitom právě evropské 

finanční mechanismy, doplněné o národní, někdy i regionální, dotační schémata, představují velmi 

podstatný zdroj financování rozvojových aktivit na regionální i místní úrovni a znalost jejich struktury, 

zacílení a podmínek je tak zcela nezbytná. 
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Představená analýza Mikroregionu Jindřichohradecko, využívající matic SWOT a STEP, v sobě 

v integrované podobě slučuje vnější a vnitřní pohled na klíčové oblasti rozvoje mikroregionu. Pohled 

vnější je zastoupen faktory globálního prostředí, které vytvářejí obecný sociální, technologický, 

ekonomický a politický rámec, ve kterém se odehrává život v mikroregionu, a faktory mikrookolí, jež 

specificky působí na konkrétní pilíře a oblasti rozvoje. Pokud vezmeme do úvahy determinující 

charakteristiky regionu, podstatu mikroregionální správy území na bázi svazku (spolupráce) obcí a 

praktickou využitelnost informací, nezbytné pro management mikroregionu je sledovat externí 

faktory ze sféry politické, legislativní a ekonomické. Podle názoru autorského týmu tyto faktory 

představují nejzávažnější příležitosti i ohrožení, které mohou úspěch rozvojových aktivit mikroregionu 

zásadně ovlivnit. Působí totiž na vnitřní podmínky všech definovaných pilířů rozvoje, zejména pak na 

pilíř ekonomický, který je i v současném pojetí regionální politiky stále považován za základní kámen 

regionálního rozvoje, přeneseně podporující pilíř sociální a environmentální. I tyto dva pilíře 

samostatně jsou však podstatně ovlivňovány ekonomickou a politicko-legislativní situací na evropské a 

národní úrovni, což se jasně v provedených analýzách projevilo. Při koncipování ekonomicky a sociálně 

orientovaných rozvojových záměrů by bylo vhodné vzít v potaz i externí faktory sociálního charakteru, 

ať již v rovině obecných demografických trendů nebo trendů v chování lidí v roli spotřebitelů zboží a 

služeb a v roli občanů svého města či obce. Z logiky zaměření analýzy na obecný regionální rozvoj 

nejmenší – avšak nikoli marginální – význam hrají externí faktory technického a technologického 

prostředí. Ty se projevují velmi specificky především v možnostech dopravy, komunikace s občany a 

mezi občany a také při procesu zkvalitňování životního prostředí. 

Pohled vnitřní je reprezentován silnými a slabými stránkami jednotlivých pilířů SWOT analýzy. Autoři 

analýzy opět zdůrazňují, že na ně není možné pohlížet izolovaně, ale je nutné vzít v potaz jak výše 

zmíněné externí faktory, tak vnitřní charakteristiky mikroregionu, které na ně také působí. Pro 

účelnější využití informací o identifikovaných přednostech a slabinách volí autoři dva hodnotící 

ukazatele – význam faktoru a možnost jeho ovlivnění. Management mikroregionu by podle jejich 

hodnoty měl zvážit, na které faktory se při své činnosti primárně cílit, na které se zaměřit sekundárně a 

které např. jen sledovat či stabilizovat. Měl by si uvědomit, že má k dispozici omezené zdroje (finanční, 

materiální, lidské, administrativní, časové) pro realizaci omezeného počtu rozvojových aktivit, které by 

měly být jít tím správným směrem a co nejlépe využívat vnitřních sil i vnějších příležitostí. 

V ekonomickém pilíři se tak nabízí zacílení strategie na podporu Jindřichova Hradce jako ekonomického 

centra s nejlepšími podmínkami pro příchod nových zaměstnavatelů, které bude pozitivně působit na 

celou oblast a může na sebe navázat další ekonomické aktivity i v menších obcích mikroregionu. Pokud 

toto bude probíhat v rámci spolupráce obcí, mohl by být iniciován proces koordinace podpory 

zaměstnanosti a využit potenciál místní pracovní síly. Investoři sledují záměry regionální a místní správy 

v oblasti podpory zaměstnanosti a lze se oprávněně domnívat, že by nastíněnou strategii vnímali jako 

pozitivní signál při rozhodování o lokalizaci. V podřazené oblasti cestovního ruchu má management 

mikroregionu širší manévrovací prostor. Opět by měl svou strategii stavět na silných základech, které 

vytváří Jindřichův Hradec – tentokrát jako turistické centrum regionu. Kombinací vhodných aktivit je 

však možné jeho potenciál „rozšířit“ i na další obce, a to např. díky zvýšení jejich dostupnosti pro 

návštěvníka města a hlavně provázané atraktivní nabídce formou „mikroregionálních balíčků“. 

Uvedené návrhy však není možné úspěšně přivést v život bez promyšlené a dlouhodobé spolupráce na 

řízení cestovního ruchu mezi obcemi mikroregionu, ale i veřejnou správou a soukromými podnikateli. 
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V sociálním pilíři by měl mikroregion využít svých předností v oblasti technické infrastruktury a svou 

strategii volit jako stabilizační s kontinuálním zlepšováním stavu. Z pohledu kvantity jde o postupné 

rozšiřování počtu domácností napojených na plyn, z pohledu kvality by se aktivity mikroregionu měly 

soustředit na kanalizační síť, která je pro život občanů zcela zásadní a jejíž kapacita se stává 

nevyhovující. I u ostatních složek technické infrastruktury by bylo vhodné předcházet havarijním 

stavům a postupně řešit jejich zastarávání a snižování funkčnosti. Obdobně je možné nahlížet i na 

oblast dopravy, kdy by mělo být primárním úkolem zachování současného – byť ne zcela optimálního – 

stavu. Pokud by se podařilo posílit roli Jindřichova Hradce jako dopravního uzlu mikroregionu lepší 

vyvážeností spojů veřejné dopravy z okolních obcí a jejich provázaností s dálkovými spoji, pozitivní 

efekt by se projevil nejen v této oblasti, ale také v oblasti kulturní a ekonomické. Oblast kultury a 

společenského života však více než fungující dopravu v mikroregionu vyžaduje fungující spolupráci. 

Obce by měly využít možností, které jim dává vybudovaná síť kulturních zařízení a spojit své síly při 

pořádání kulturních akcí, tyto akce koordinovat a snažit se spolupracovat s jejich organizátory 

v Jindřichově Hradci s cílem nabídnout atraktivní formy kulturního a společenského života pro své 

občany. 

Oblast environmentálního pilíře se od předchozích mírně liší svým obecnějším, někdy méně přímým a 

také globálnějším charakterem a dopadem, resp. jeho vnímáním lidmi. Silné stránky, na kterých může 

region stavět, jsou dobrá kvalita ovzduší a absence velkého znečišťovatele životního prostředí. To lze 

využít jak pro oblast cestovního ruchu, tak celkové kvality života obyvatel. Snahou by mělo být kvalitu 

ovzduší i celkově čistějšího životního prostředí udržet či dokonce zlepšovat. Negativně na tuto stránku 

vnitřně působí především spalování tuhého komunálního odpadu. Ve spolupráci se státní politikou je 

možné se zaměřit na snižování příčin těchto emisí. Celkově podpora energeticky šetrnějších a méně 

znečišťujících zdrojů je pokládána za dlouhodobě prospěšnou. Stále důležitých odvětvím v regionu je 

zemědělství, jež může stavět především na své tradici a vybudovaném zázemí. Přírodní podmínky, jež 

jsou zde zásadní, ovlivnit nelze, ekonomicko-sociální podmínky však částečně ano. Sledování vývoje 

v této oblasti, změn preferencí spotřebitele, vývoj konkurence a nastavení evropské a státní politiky, to 

jsou minimální požadavky na udržitelnost tohoto odvětví. Negativně lze totiž působí mnoho faktorů, od 

principu společné zemědělské politiky, přes postupný zábor zemědělské půdy, vysoce intenzivní 

zemědělství, tlak na ceny, či snižující se diverzitu zemědělské produkce. 

Autoři této studie věří, že výsledky obou analýz budou pro mikroregion přínosné a pomohou k dalšímu 

rozvoji mikroregionu a zlepšení života všech jeho obyvatel. 


