SWOT analýza – návrh
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
vysoká estetická hodnota, atraktivita rozpadající se areály bývalých zemědělských
družstev na krajích některých obcí

PŘÍLEŽITOSTI
OHROŽENÍ
blízkost Prahy, po realizaci D3 budeme krajina takřka postupující klimatická změna a sucho
satelitní, 30 km po dálnici od Jesenice
ohrožující stabilitu lesních porostů,
lýkožrout
historická a hustá sídelní struktura vysoká úroveň půdní eroze na mnoha plochách v
dobré podmínky pro drobné zemědělství a
nižší retence vody v území, neprotéká
území
agroturistiku
žádná větší řeka, jen srážky
silné zastoupení liniové zeleně
krajina, kterou se projíždí (z Prahy do Jižních Antonín Slavíček – nejslavnější český krajinář maloval realizace D3 – omezení prostupnosti
Čech), Středočeský kraj nemá punc „jihočeské
nejprve Voticko, okolí Hostišova 1900krajiny, fragmentace krajiny
krajiny“, která je pojem, i když je stejně krásná
1903 http://www.ceskasibir.cz/dok/d482.php
převažují historické kulturní
chybějící ČOV v některých obcích
komunitně podporované zemědělství
rostoucí cena půdy
dominanty
krajina, která není „načatá“, typický
I/3 bariéra prostupnosti krajiny, migrační
zvyšující se zájem spotřebitelů o bio potraviny a
změna dotační politiky s dopady na
krajinný ráz
bariéra
lokální potraviny
místní zemědělství
vysoký podíl TTP (pastvin, luk)
nízké mzdové ohodnocení v
zájem občanů o ochranu životního prostředí
vylidňování krajiny a sídel
zemědělství
malé měřítko krajiny (nemáme
pronájem půdy, vlastníci půdy mimo region
komplexní pozemkové úpravy
úniky ze skládky komunálního
nekonečné lány jako v Polabí)
odpadu nebo černých skládek
relativně vysoká ekologická stabilita Herbenův název „Česká sibiř“ nemusí nutně
dát větší důraz na krajinný ráz i v rámci propagace
necitlivé umístnění infrastruktury či
krajiny a biodiverzita
vyvolávat příjemné asociace a touhu krajinu
krajiny ale i ochrany krajiny
průmyslových a větších staveb do
navštívit
krajiny bez ohledu na ochranu
krajinného rázu
vysoký počet malých vodních nádrží, těžba kamene narušujících životní prostředí
rozšíření či zřízení nového přírodního parku nebo
pokračující eroze půdy
část krajiny spadá do typu rybniční
dokonce připojení k CHKO Blaník v nejhodnotnějších
krajiny
částech krajiny
hojná drobná venkovská šlechtická
pořádat akce podporující místní zemědělství,
nezájem vlastníků pozemků
sídla či jejich pozůstatky (zámečky,
slavnosti, trhy...
tvrze), „co ves, to tvrz“
krajina výhledů a horizontů – na
využít potenciál zlepšení retence vody v krajině
změna zemědělské politiky státu či EU
Blaník, Javorovou skálu, Mezivrata…
sběrné dvory a recyklace
využití registrace VKP, způsob, jak ochránit hodnotné zánik tradičních akcí, kde je krajina
odpadu, kompostárna
prvky a nositele integrity krajiny...
středobodem typu pochod Praha –
Prčice (už dětská trasa ubrala na počtu
startujících)
existující spolky a NGO se zaměřením
nevhodné typy rekreace, čtyřkolky,
na krajinu a ŽP (ČSOP Votice,
motorky
Ochrana fauny Votice, včelařský
spolek...)

