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SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU TANVALDSKO 

Celková SWOT analýza mikroregionu Tanvaldsko odráží společné silné, slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení vnímané plošně obcemi na celém území mikroregionu. Přehlednými a konkrétně 

formulovanými výroky uzavírají analytickou část programu. Údaje ve SWOT analýze jsou 

formulovány na základě: 

 analýzy statistický dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů) 

 analýzy primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření) 

 vyhodnocení dotazníkového šetření v obcích 

 výstupů komunitních projednání v obcích 

 výstupů projednání s představiteli mikroregionu Tanvaldsko 

Silné stránky                  Slabé stránky 
 výhodná časová dostupnost sídelní 

aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 

 kvalitní dopravní napojení do centra ČR 

 horské prostředí s vysokou kvalitou životního 

prostředí 

 historický odkaz tradice zimních sportů 

 vnitřní mobilita (vyjížďka) ekonomicky 

aktivního obyvatelstva 

 vyjížďka za hranice mikroregionu do 

středisek vyššího řádu 

 rozvinuté živnostenské podnikání 

s diverzifikovanou oborovou strukturou 

 dobrá výkonnost ekonomických subjektů (z 

hlediska vykazované aktivity) - více než 50% 

ekonomických subjektů 

 pozitivní vývoj míry nezaměstnanosti  

v závislosti na vývoji ekonomiky 

 dlouhodobě srovnatelný vývoj míry 

nezaměstnanosti u mužů a žen 

 k dispozici základní lékařská péče, včetně 

urgentní 

 dobře dostupné základní a předškolní 

vzdělávání v obcích regionu 

 dobrá dostupnost středního školství 

 dostatečná nabídka zájmových volnočasových 

aktivit dětí a žáků 

 existence základních sociálních služeb 

regionu 

 dostatečné kapacitní zázemí pro sportovní a 

kulturní aktivity (venkovní, vnitřní) 

 realizace množství místních kulturních a 

sportovních akcí 

 vybavenost základními komerčními službami 

 socioekonomická perifernost regionu 

 ekonomická náročnost rozvojových aktivit 

vzhledem k hornatému profilu území 

 existence přírodních bariér rozvoje území 

(zejména vodní toky Kamenice a Černá Desná) 

 problematická realizace rozvojových aktivit 

vzhledem ke zvýšené ochraně životního 

prostředí podstatné části území regionu 

 finanční a provozní náročnost zimní údržby 

obcí regionu 

 klesající vývoj počtu obyvatel 

 dlouhodobě záporné saldo přírůstku obyvatel 

(přirozeného i migračního) 

 stárnutí obyvatelstva, výrazný nárůst podílu 

obyvatel nad 65 let 

 výrazně horší vzdělanostní struktura (ve 

srovnání s Libereckým krajem) 

 nedostatek pracovních příležitostí v regionu  

 vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti 

v mikroregionálních centrech 

 vysoká citlivost pracovního trhu na negativní 

ekonomické výkyvy s ohledem na nízkou 

vzdělanost produktivního obyvatelstva 

 nízký podíl podnikatelských subjektů 

vytvářejících stabilní pracovní místa 

 existence zanedbaných nemovitostí 

 kvalita sportovní, kulturní a volnočasové 

infrastruktury (zejména pro vnitřní aktivity) 

 existence neobydlených domů (nad rámec 

rekreačního využití) 

 neexistence regionálního sociálního systému 

 nepřehledný systém webových stránek obcí 

 chybějící nebo nedostatečné informace na 
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 dobře dostupná vybavenost službami vyššího 

řádu v regionálních centrech 

 vybavenost bytů a domů komplexní 

technickou infrastrukturou 

 zodpovědné rozpočtové hospodaření obcí bez 

zadlužení 

 rozsah zajišťování veřejných služeb 

 dostupnost služeb státní správy 

 existence a fungování Centra společných 

služeb jako jednotícího regionálního prvku 

 společné mikroregionální projekty 

webu obcí 

 informační neprovázanost regionu 

 posílení kvality obytné funkce obcí v regionu 

z hlediska atraktivity pro současné a nové 

obyvatelstvo 

 stabilizace počtu obyvatel a zkvalitnění 

demografické struktury stěhováním nových 

obyvatel do regionu 

 rozvoj podnikatelských činností navazujících 

na historický odkaz regionu (průmysl, sport, 

cestovní ruch) 

 rozvoj služeb cestovního ruchu v návaznosti 

na atraktivitu mikroregionu složenou z 

jedinečností jednotlivých obcí 

 aplikace nástrojů přímé aktivní politiky 

zaměstnanosti (např. VPP) 

 revitalizace stávajících chátrajících objektů 

 doplnění dalších sociálních služeb s ohledem 

na demografický vývoj obyvatel 

 rozšíření nabídky inovativních volnočasových 

aktivit 

 revitalizace, doplnění a využít zázemí pro 

volnočasové aktivity jak pro obyvatele 

regionu, tak pro turisty 

 rozvoj spolupráce obcí a dalších aktérů 

regionálního rozvoje v území 

 ztráta zájmu turistů o region 

 fyzická kapacita území 

 pokračující nepříznivý demografický vývoj 

stárnutí obyvatelstva 

 úpadek tradičních průmyslových odvětví 

 ztráta konkurenceschopnosti regionu jako 

vyhledávané turistické destinace 

 nepřipravenost systému sociální péče na nárůst 

obyvatel ve věku 75+ 

 narůstající sociální problémovost (sociální 

vyloučení, nárůst výskytu sociálně-

patologických jevů 

 odchod lékařů z ordinací v obcích 

mikroregionu (důchodový věk, nezájem 

mladých lékařů o praxi v lokalitě) 

 ekonomická neudržitelnost služeb komerční 

vybavenosti 

 neřešení stavu brownfields v území 

 nekooperace v území, neprovázanost 

municipálních aktivit s regionálním přesahem 

Příležitosti                  Ohrožení 
 

 

Pozn.: červeně označené výroky jsou výroky priorizované v rámci projednávání s představiteli 

mikroregionu Tanvaldsko. 

 

 

 

 

 

 


