STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE DSO
BROUMOVSKO
2022-2032

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Pořizovatel dokumentu: Dobrovolný svazek obcí Broumovska
Adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČ: 67438539
Internetová stránka: www.dsobroumovsko.cz

Kontaktní osoba: Petr Osoba
Emailová adresa: petr.osoba@broumovsko.cz
Telefonní číslo: 720 993 770

Zpracovatel: Dobrovolný svazek obcí Broumovska
Adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČ: 67438539
Internetová stránka: www.dsobroumovsko.cz

Datum: 3/2022
1

Členské obce Dobrovolného svazku obcí Broumovska schválily strategický dokument
Strategický plán rozvoje DSO Broumovsko 2022 – 2032, na zasedání výboru
svazku dne 30. 3. 2022. Jedná se o základní plánovací dokument DSO Broumovsko
na uvedené období.
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1 ÚVOD
Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Broumovska, dále jen DSO
Broumovsko, je střednědobým strategickým dokumentem, který má za cíl přispět k
celkovému rozvoji mikroregionu v Královéhradeckém kraji, umožnit ekonomický,
kulturní i sociální růst oblasti a přispět tak ke zvýšení kvality života občanů.
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů tohoto územního celku,
který vyjadřuje předpokládaný vývoj mikroregionu v budoucnosti. Strategický
rozvojový plán je zpracován na střednědobý časový horizont,

tj. na 10 let.

Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2022–2032. Strategie ve své analytické
části charakterizuje jednotlivé obce svazku a formuluje klíčové problémy obcí. Ve
strategii je použita SWOT analýza, kterou zpracovala MAS Broumovsko+, která
odhaluje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a udává tedy směr, kterým se v
budoucnu vydat. Návrhová a implementační část obsahuje seznam navrhovaných
aktivit. Klíčovým bodem návrhové části jsou aktivity, které mohou obce realizovat
společně a které přináší „úspory z rozsahu“.
Strategický plán je připravován v souladu s cíli národní strategie (Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+) a s cíli Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
na období 2021-2027.
Plán navazuje také na strategické dokumenty jednotlivých členských obcí DSO
Broumovska.

DSO

Broumovsko

je

realizátorem

projektu

s

názvem:

“DSO

Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a
koncepčních dokumentů, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436 v
rámci výzvy č. 092 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je
finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na
tvorbu strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO
Broumovsko, strategického dokumentu celého DSO a

na vzdělávání úředníků a

volených zástupců jednotlivých obcí. Na zpracování strategického plánu DSO
Broumovska se podíleli starostové z jednotlivých obcí DSO. Všichni zúčastnění se
sešli v průběhu dvou pracovních projednání strategie v únoru a březnu 2022.
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Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je datován na září 2021.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v obcích DSO Broumovska. Na
základě poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek, lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj celého mikroregionu. Na
základě výsledků analytické části bude formulována návrhová a implementační část
tohoto dokumentu.

2.1 HISTORIE OSÍDLENÍ BROUMOVSKA

Území Broumovska daroval v roce 1213 král Přemysl Otakar I. benediktinskému
řádu. V darovací listině je území charakterizováno slovy „krajina děsná v širé
pustině“, která se stala populární díky citaci v předmluvě k Jiráskovým „Skalám“. Na
Broumovsku existovala již před příchodem benediktinů česká kolonizace, o čemž
svědčí původní názvy míst, jež jsou české. Roku 1260 král Přemysl Otakar II.
vlastnictví

Police

a

Broumova

potvrdil.

Správa

a

ochrana

majetku

byla

zabezpečována z broumovské pevnosti, která byla k tomuto účelu zbudována. Už
roku 1258 předal pražský biskup Jan III. faru v Broumově břevnovskému opatovi.
Vzhledem k tomu, že původní tvrz byla vypálena odbojnými fojty, byl na jejím místě
zbudován klášter s gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu. Jeho představeným
se stal probošt, podřízený břevnovskému klášteru. Odtud se datují složité a
proměnlivé styky mezi broumovským a břevnovským opatstvím a opat postupně nesl
titul opata břevnovského, opata břevnovského v Broumově (od husitských válek do
znovuvybudování

břevnovského

kláštera

v

roce

1715)

a

konečně

opata

břevnovsko-broumovského. Tato unie se odrážela ve všech složkách klášterního
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života. Součástí klášterních statků byl též pivovar založený roku 1348. O skutečném
osídlování krajiny lze hovořit od 14. Století, kdy město Broumov založili benediktini
za pomoci německých kolonistů, protože z něho chtěli učinit výchozí bod dalšího
pronikání na sever a severovýchod. Proud přistěhovalců z Durynska a Flander přišel
přes Kladsko a zarazily je zalesněné stěny, které oddělovaly broumovský výběžek od
ostatních Čech.
Během husitských válek význam Broumova značně vzrostl, neboť klášter na
Břevnově byl 20. května 1420 vypálen husity a několik řeholníků bylo při tom
upáleno. Opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do Broumova. S
sebou přinesli řadu cenných předmětů, mezi jinými například i ohromný rukopis
bible, tzv. „CODEX GIGAS", jež se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve
Švédsku. Husité obléhali dvakrát také Broumov, ale nikdy se jim nepodařilo město
získat. Proto svým obvyklým pleněním a drancováním napáchali nemalé škody v
širokém okolí. Například v blízkém městečku Radkově, dnes na území Polska, upálili
faráře Merglina, protože se nechtěl vzdát svého přesvědčení. Přesídlení opatů z
Břevnova do Broumova mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj
města a celého zdejšího kraje. Roku 1559 vyhořelo proboštství i s městem. Koncem
16. století dochází v Broumově k úpadku řeholního života v důsledku sílícího
reformního hnutí. Martin II., zvaný „Korýtko", v této době panující opat, proslul svou
lakotou a chamtivostí. Brzy byl donucen vzdát se svého úřadu. Novým opatem se
stal energický Wolfgang Selender z Prošovic. Opat Wolfgang se ovšem brzy dostal do
ostrého sporu s broumovskými protestanty, kterým pohrozil zavřením jejich kostela
(stál na místě dnešního kostela sv. Václava). Tento akt a poboření kostela v obci
Hrob na panství pražského arcibiskupa, mělo být údajně jednou ze záminek pro
rozpoutání první fáze „třicetileté války", tzv. „války české". V ohrožení života se opat
uchýlil na Moravu, kde roku 1619 zemřel.
Potom následovala řada opatů nesmírného významu. Připomeňme alespoň opaty
Tomáše Sartoria (1663-1700) a Otmara Daniela Zinkeho (1700-1738), za jejichž
působení byla započata velkolepá stavební činnost. Původně gotický kostel sv.
Vojtěcha byl přestavěn v barokním slohu pod vedením italského stavebního mistra
Martina Allia z Löwenthalu v letech 1685-1688 a přestavbu dokončil Kilián Ignác
Dientzenhofer v letech 1721-1723. Později následovala přestavba klášterních budov
podle návrhů Kryštofa Dientzenhofera a K. I. Dientzenhofera. V tomto období vzniká
také řada vesnických kostelů na Broumovsku, jež byly podle návrhů Dientzenhoferů
přestavovány v slohu barokním, nebo byly vystavěny zcela nově. Dnes jsou kostely
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Národní kulturní památkou.
Po druhé světové válce byla německá komunita z Broumova odsunuta a usadila se v
bavorském

Rohru.

V

roce

1946

byl

ještě

učiněn

pokus

osídlit

klášter

čechoamerickými benediktiny z opatství svatého Prokopa v Lisle nedaleko Chicaga. V
roce 1948 po nástupu komunistů k moci byla jejich komunita vypovězena z
Československé republiky.

2.2 VZNIK DSO BROUMOVSKA A STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA OBLASTI
Dobrovolný svazek obcí Broumovska je dobrovolným svazkem obcí založeným dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízením). Smlouva o vytvoření
dobrovolného svazku obcí byla podepsána 3. 11. 1997, neoddělitelnou součástí této
smlouvy

byly

také

přijaté

stanovy

svazku

obcí.

Stanovy

byly

několikrát

aktualizovány, v současnosti jsou v platnosti stanovy z roku 2015. Mezi zakládající
obce DSO patří obec Adršpach, obec Božanov, město Broumov, obec Hejtmánkovice,
obec Heřmánkovice, obec Hynčice, obec Jetřichov, obec Křinice, obec Martínkovice,
město Meziměstí, obec Otovice, obec Šonov, město Teplice nad Metují a obec
Vernéřovice. Počet členských obcí zůstal do současnosti nezměněn, všechny
zakládající obce jsou tedy aktuálně členy sdružení. Žádné další město či obec se k
DSO od jeho vzniku nepřipojilo. Území mikroregionu je tvořeno katastrálními
územími všech členských obcí. Hlavním předmětem činnosti svazku obcí je ochrana
společných zájmů a veškerých aktivit, které vedou k ekonomickému, kulturnímu a
sociálnímu rozvoji mikroregionu.
DSO Broumovsko se nachází v Královéhradeckém kraji v ORP Broumov s rozšířenou
působností města Náchod, členy svazku je 11 obcí a 3 města. Jedná se o menší
obce se základní vybaveností, které plní především rezidenční, popřípadě rekreační
funkci. Více než 1000 obyvatel žije v městě Meziměstí (2360), ve městě Broumov
(7272) a ve městě Teplice nad Metují (1613), v ostatních obcích je počet obyvatel
nižší. Nejmenší obec na území DSO jsou Hynčice se 192 obyvateli.
Celé území DSO leží v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, dále jen CHKO
Broumovsko. DSO Broumovsko leží v Broumovském výběžku, severovýchodně od
krajského města Hradce Králové. DSO Broumovsko má uzavřenou smlouvu o
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partnerství a vzájemné spolupráci s Místní akční skupinou MAS Broumovsko+, která
v regionu působí jako poradní a iniciativní instituce, s možností financování
vybraných projektů.

Na území DSO Broumovska žije 15 797 obyvatel na celkové rozloze 25 976 ha (stav
k 31. 12. 2020). Sídlo svazku se nachází v Broumově na adrese Klášterní 1.

Oblast DSO Broumovska se rozkládá mezi pásem Javořích hor na severu a
Broumovských stěn na jihu. Adršpašsko-teplické skály jsou součástí území a svým
charakterem přispívají k jedinečnosti celého území této chráněné krajinné oblasti.
Jedná se o území bohaté na přírodní krásy s významnou zásobou kvalitní podzemní
vody. Zdejší členité krajině dominují zalesněné hřebeny stolových hor a labyrinty
rozsáhlých skalních měst s nedotčenou přírodou.

Obrázek 1: Mapa DSO Broumovska
Zdroj: MAS+ Broumovsko
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Tabulka 1: Základní údaje o obcích a kontaky na OÚ

OBEC

ADRESA OÚ

KONTAKT

STAROSTA

Adršpach

Horní Adršpach 128,
54952 Adršpach

starosta@obecadrspach.cz
www.obecadrspach.cz

Dana Cahová

Božanov

Božanov 110, 54974
Božanov

starosta@obecbozanov.cz
www.obecbozanov.cz

Karel Rejchrt

Broumov

Třída Masarykova 239,
55001 Broumov

bitnar@broumov-mesto.cz
www.broumov-mesto.cz

Josef Bitnar

Hejtmánkovice

Hejtmánkovice 64,
55001 Broumov

starosta@hejtmankovice.cz
www.hejtmankovice.cz

Václav Harasevič

Heřmánkovice

Heřmánkovice 215,
54984 Heřmánkovice

obec@hermankovice.cz
www.hermankovice.cz

Jana Králová

Hynčice

Hynčice 15, 54983
Meziměstí 3 Ruprechtice

obec.hyncice@worldonline.cz
www.obec-hyncice.cz

Věra Hermonová

Jetřichov

Jetřichov 126, 54983
Meziměstí 3

obec.jetrichov@tiscali.cz
www.jetrichov.cz

Josef Gorgan

Křinice

Křinice 45, 550 01
Broumov

starosta@krinice.cz
www.krinice.cz

Libuše Rosová

Martínkovice

Martínkovice 186,
54973 Martínkovice

obec.martinkovice@tiscali.cz
www.martinkovice.cz

Jaromír Jirka

Meziměstí

5. května 1, 54981
Meziměstí

sadilek@mezimesti.cz
www.mezimesti.cz

Jiří Sadílek

Otovice

Otovice 196, 54972
Otovice

obec@otovice.cz
www.obecotovice.cz

Petr Novák

Šonov

Šonov 318, 54972
Šonov

obec@sonov.cz
www.sonov.cz

Vladimír Grusman

Teplice nad Metují

Rooseveltova 15,
54957 Teplice nad
Metují

starosta@teplicenadmetuji.cz
www.teplicenadmetuji.cz

Josef Bitnar

Vernéřovice

Vernéřovice 201,
54982 Meziměstí u
Broumova 4

ou.vernerovice@cbox.cz
www.vernerovice.cz

Tomáš Havrlant

Zdroj: webové stránky obcí
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Tabulka 2: Základní údaje o obcích (název obce, místní části, počet obyvatel a rozloha)

NÁZEV OBCE

MÍSTNÍ ČÁSTI

POČET OBYVATEL

ROZLOHA

Adršpach

Horní Adršpach,
Dolní Adršpach

513

1965 ha

359

1922 ha

7272

2272 ha

610

1302 ha

495

1992 ha

Božanov
Broumov

Hejtmánkovice
Heřmánkovice

Benešov, Kolonie 5.
května, Nové město,
Olivětín, Poříčí,
Rožmitál, Velká Ves
Janovičky

Hynčice

-

192

290 ha

Jetřichov

-

461

924 ha

Křinice

-

443

1645 ha

Martínkovice

-

511

1416 ha

2360

2571 ha

Meziměstí

Meziměstí, Březová,
Starostín,
Ruprechtice, Vižňov,
Pomeznice

Otovice

-

346

1059 ha

Šonov

-

296

2074 ha

1613

5604 ha

Teplice nad Metují

Bohdašín, Dědov,
Dolní Teplice, Horní
Teplice, Javor,
Lachov, Skály,
Teplice nad Metují,
Zdoňov

Vernéřovice

-

326

940 ha

DSO Broumovsko

-

15 797

25 976 ha

Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze. Údaje platné k 31. 12. 2020

11

2.3 OBYVATELSTVO
V kapitole Obyvatelstvo je představena oblast mikroregionu DSO Broumovska

z

hlediska lidského kapitálu. Charakteristika se zaměřuje na vývoj počtu obyvatel v
území, migraci či věkovou a vzdělanostní strukturu občanů.

2.3.1 Počet obyvatel
V regionu DSO Broumovsko je 14 obcí, Broumov plní funkci přirozeného spádového
města. V regionu žilo k 31. 12. 2020 15 797 obyvatel, z nichž téměř polovina žije v
Broumově (7 272 obyvatel). Ve třech městech, která na území DSO jsou (Broumov,
Meziměstí, Teplice nad Metují), žije 11 245 obyvatel DSO Broumovska z celkových
15 797 - v Broumově již zmíněných 7272, Meziměstí má 2360 obyvatel a Teplice nad
Metují 1613 obyvatel. Z 11 obcí mají tři více než 500 obyvatel - jsou to Adršpach,
Martínkovice a Hejtmánkovice. Nejmenší obec Broumovska Hynčice má 192
obyvatel. Hynčice jsou nejmenší obcí jak rozlohou, tak i počtem obyvatel. Hranici
1000 obyvatel přesahují pouze města Broumov, Meziměstí a Teplice nad Metují.
Ačkoliv se jedná o obce s větší rozlohou, počet obyvatel v nich žijících je nižší.
Hustota zalidnění Dobrovolného svazku obcí Broumovsko je 61,5 obyvatel na km2,
touto hodnotou DSO Broumovsko dosahuje zhruba poloviny hustoty zalidnění
Královéhradeckého kraje (116 obyv./km2), který má nižší hustotu zalidnění než
Česká republika (135 obyv./km2). Fakt, že se jedná o populačně málo osídlené
území, souvisí s periferní polohou DSO v rámci České republiky a historickým
vývojem této oblasti. Česká republika má průměrnou hustotu zalidnění 135 obyvatel

na km2, v Královéhradeckém kraji činí tato hodnota 116 obyvatel na km2; okres
Náchod má průměrnou hustotu osídlení 130 obyvatel/km2. Z pohledu komerčních
služeb (včetně základní vybavenosti obcí) je nízká hustota obyvatel problémem.
Jednotlivé služby jsou realizovány na větší ploše tak, aby naplnily základní počet
zákazníků k rentabilitě služby. Obce s podobnou hustotou jsou tak v tomto ohledu
vedeny ke sdílení svých základních služeb.
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2.3.2 Vývoj počtu obyvatel a migrace
DSO Broumovsko se nachází v severovýchodním pohraničí Čech. Dříve se jednalo o
populačně početnou oblast (v roce 1910 zde žilo téměř 38 000 osob), která v
průběhu let ztrácela své obyvatele. Po první světové válce se většina obyvatelstva
žijícího na území Broumovska hlásila k německé národnosti. Mezi lety 1930 a 1950
klesl počet obyvatel o 15 000. Úbytek byl způsoben nejen druhou světovou válkou,
ale také následným odsunem osob německé národnosti. Po tomto výrazném úbytku
již území nezaznamenalo žádný větší populační přírůstek. Na počátku století v DSO
Broumovsko žilo 17 630 obyvatel, tento počet se však neustále snižoval až k 15 797
obyvatelům na konci roku 2020. Kontinuální úbytek může být způsoben vnitřní
migrací obyvatelstva zejména do větších měst. Jedná se o těžko dostupnou periferní
oblast při hranici státu, pro kterou je pokles počtu obyvatel charakteristický.

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel DSO Broumovska
Zdroj: ČSÚ (2020), převzato z Envipartners

Střední hodnota prognózy předpovídající vývoj obyvatel při neměnných podmínkách
odhaduje pokles až k hranici 15 000 obyvatel v roce 2026. Tato predikce není pro
DSO Broumovsko příznivá a bylo by vhodné učinit kroky, jež by mohly zabránit
jejímu naplnění. Pokles obyvatelstva je možné zpomalit například pomocí podpory
podnikatelské tradice regionu. Velkým potenciálem je broumovská krajina, kterou je
možné využít k přilákání nových obyvatel. Jako problém vnímají obyvatelé
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Broumovska

nedostupnost

kvalitní

zdravotní

péče,

nedostatečnou

dopravní

dostupnost, nutnost dojíždět do zaměstnání či horší stav vzdělanosti a školství,
zkvalitněním těchto oblastí by bylo možné zabránit dalším migračním tendencím.
Počet obyvatel se snižuje přirozenou měnou i migrací. V posledních letech (od roku
2010 do roku 2020) počty zemřelých (až na výjimky v letech 2010 a 2016) převažují
nad počty nově narozených. Migrační úbytek je oproti přirozenému signifikantnější,
pohybuje se kolem hranice 80 až 100 vystěhovalých z DSO ročně. Největší migrační
úbytek byl zaznamenán v roce 2016, kdy se vystěhovalo 131 obyvatel.

Graf 2: Pohyb obyvatelstva DSO Broumovska
Zdroj: ČSÚ (2020), převzato z Envipartners

2.3.3 Věková struktura obyvatel
V DSO Broumovsko žilo k 31. 12. 2020 celkem 15 797 obyvatel, z toho 7 835 tvořili
muži a 7 962 ženy. Průměrný věk obyvatel se neustále zvyšuje, za rok 2020 dosáhl
44 let, což je hodnota nejvyšší ze všech nadřazených celků (kraj i ČR). V členských
obcích není průměrný věk obyvatel rozložen rovnoměrně. Zatímco některé obce mají
vysoký průměrný věk přesahující 45 let (Adršpach, Martínkovice, Meziměstí), jiné se
pohybují pod hranicí 42 let (Božanov, Hynčice, Jetřichov, Křinice). Nejvyšší průměrný
věk 45,8 let je ve městě Meziměstí a nejnižší (38,7 let) v obci Hynčice, u obyvatel
této obce lze dokonce pozorovat dlouhodobější snižování průměrného věku. V
Hynčicích narůstá počet obyvatel v předproduktivním věku, to může být způsobeno
vyšší porodností. V DSO Broumovsko se však jedná o výjimku, obyvatelstvo žijící v
členských zemích DSO celkově stárne.
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Dalším ukazatelem, vypovídajícím o tendenci stárnutí obyvatelstva, je index stáří, jež
v rámci DSO neustále narůstá a jeho aktuální hodnota je 149. V porovnání s vyššími
územními celky je to opět hodnota nejvyšší. Vysoký průměrný věk i index stáří může
být způsoben odlivem obyvatelstva v produktivním a předproduktivním věku
například z důvodu nedostatku pracovních míst, nedostatečné dopravní infrastruktury
nebo v důsledku chybějících institucí vyššího stupně vzdělávání. Území DSO
Broumovsko spadá do kategorie polohově a sociálně znevýhodněného typu, jehož
typickým rysem je rozdrobená sídelní struktura s vyšším počtem řídce zalidněných
místních částí.

Graf 3: Věková pyramida DSO Broumovska. Zdroj: ČSÚ (2020). Převzato z Envipartners.
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Rozložení obyvatelstva DSO Broumovsko dle věku je zaznamenáno ve věkové
pyramidě, která je regresivního typu, což značí stárnoucí, vymírající populaci. Úzká
základna pyramidy zobrazuje stabilní pokles nově narozených dětí, což v delším
časovém horizontu znamená snižování počtu obyvatel. Nejvíce zastoupena je
produktivní

a

(předproduktivní)

postproduktivní
složka.

Na

složka
základě

obyvatel,
věkového

naopak
rozložení

nejméně

dětská

obyvatelstva

lze

předpokládat celkové stárnutí populace a pokles počtu ekonomicky aktivních obyvatel
v území. Tvar věkové pyramidy potvrzuje předpoklad, že počet obyvatel DSO bude
nadále klesat. Tato predikce však nemusí být naplněna v případě, že dojde ke
změnám, které učiní oblast atraktivnější.

2.3.4 Vzdělanostní struktura obyvatel a školská zařízení
Vzdělanostní struktura je základní velmi významnou charakteristikou lidské populace
a úroveň vzdělanosti lze považovat za jeden z hlavních pilířů ekonomického a
sociálního rozvoje oblasti. Současný vývoj společnosti s důrazem na inovativnost,
podporu vědy a výzkumu, globalizaci a stále se stupňující konkurenci výrazným
způsobem akcentuje význam vzdělání pro budoucnost. Z tabulky níže vyplývá, že se
v čase zvyšuje vzdělanostní struktura obyvatel na území DSO Broumovska – snižuje
se procento obyvatel se základním vzděláním a se středním vzděláním bez maturity,
naopak se zvyšuje podíl osob se středním vzděláním s maturitou a podíl
vysokoškolsky vzdělaných osob. Přesto je však úroveň vzdělanosti obyvatel na území
výrazně nižší ve srovnání s Královéhradeckým krajem a Českou republikou. Za
pozitivní lze však považovat skutečnost, že úroveň vzdělanosti se na území DSO
Broumovska zvyšuje rychleji než na úrovni Královéhradeckého kraje a České
republiky. Více údajů o vzdělanostní struktuře obyvatel podá další sčítání lidí, domů a
bytů, které proběhlo v roce 2021 a jeho výsledky budou k dispozici ke konci roku 22.
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Tabulka 3: Vzdělanostní struktura obyvatelstva (údaje v %)

Zdroj: zpracování MAS Broumovsko+ na základě dat SLDB 2001 a 2011
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2.4 EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE
V kapitole 2.4 Ekonomika a situace na trhu práce bude představen mikroregion DSO
Broumovska především z hlediska pracovního trhu a podnikatelských aktivit.
Průmysl na Broumovsku se začal rozvíjet jako řemeslné činnosti doplňující tradiční
zemědělství a lesnictví. Tak postupně vznikl z domácího tkalcovství textilní průmysl a
z řemesel souvisejících s těžbou dřeva dřevozpracující průmysl. Zcela specifické a
tradiční je na Broumovsku zpracování pískovce. Vedle průmyslu zpracovávajícího
místní

suroviny

se

postupně

vyvinul

kovozpracující

průmysl,

zaměřený

na

materiálově nenáročné, přesné strojírenství. V oblasti dále fungují opravárenská
družstva a autoservisy či firmy zastupující stavební průmysl a potravinářský průmysl.
Další významnou oblastí podnikání je oblast služeb. V této oblasti podniká větší
počet fyzických a právnických osob v regionu. Jedná se především o služby v oblasti
cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace apod.), v oblasti volnočasových a
sportovních aktivit (provozování lyžařských vleků, koupaliště, lyžařských tras apod.),
řemeslné služby (zednické, klempířské, pokrývačské, truhlářské práce apod.),
autodoprava

(autobusová

a

nákladní

doprava).

V území je velké množství

nevyužitých nebo nedostatečně využitých budov a areálů (tzv. brownfieldů), které
mají velký potenciál pro další využití. V rámci projektu DSO se proto zpracovával i
Generel ploch pro brownfields na území Broumovska, který souhrnně informuje o
nevyužitých

plochách

a

navrhuje nové možnosti. Generel bude propojen s

CzechInvest.

K 31. 12. 2019 bylo dle údajů ČSÚ v regionu evidováno celkem 1 660 ekonomických
subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvyšší počet subjektů byl zaznamenán ve městech
regionu – Broumově, Teplicích nad Metují a v Meziměstí. Největší zastoupení zde
mají firmy z oblasti stavebnictví, následuje těžba a průmysl a zemědělství, lesnictví,
rybářství. Podle právní formy jsou zcela dominantní formou ekonomických subjektů
živnostníci (68,6 %), výrazně méně častá je forma obchodní společnosti (12,8 %) a
zemědělští podnikatelé (8,3 %). Ostatní právní formy jsou zanedbatelné. V území je
vysoké procento živnostníků, je nutné podporovat rozvoj jejich podnikatelské
činnosti například modernizací provozoven, nákupem nového vybavení a technologií.
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Mezi největší zaměstnavatele v oblasti patří společnost Continental s.r.o. v
Adršpachu, která se specializuje na výrobu komponentů pro ostřikovací systémy
automobilů (hadicové systémy, trysky, čerpadla); disponují také vlastní lisovnou
plastových dílů a nástrojárnou. Má více než 1000 zaměstnanců. Dále je to Veba,
textilní závody a.s. (Broumov), která je tradičním českým výrobcem žakársky
tkaných bavlněných tkanin - specializuje se na výrobu bytového textilu a afrických
tkanin (brokát). Má přes 1200 zaměstnanců.

Významní zaměstnavatelé na území DSO Broumovsko jsou také:
- Cedima Meziměstí s.r.o. (Meziměstí) - strojírenská společnost
- Proma Reha s.r.o. (Meziměstí) - produkty pro zdravotnictví
- Dřevoterm s.r.o. (Meziměstí) - výrobce rolet a vertikálních dřevěných žaluzií
- Bronas s.r.o. (Heřmánkovice) - výroba forem pro vstřikování termoplastů a
elastomerů.
- Z-Trade s.r.o. (Broumov) - svíčky a bytové vůně
- Hašpl a.s. (Hynčice) - spojovací materiál v oblasti stavebnictví
- ZD Šonov - rostlinná a živočišná výroba a zemědělská prvovýroba

Přestože patří Královéhradecký kraj mezi kraje s dlouhodobě podprůměrnou mírou
nezaměstnanosti, je míra nezaměstnanosti v okrese Náchod kolem 3,4 % - nejvyšší
v Královéhradeckém kraji. V periferních územích na okrajích administrativních hranic
některých ORP jsou obce, kde se podíl nezaměstnaných pohybuje v rozmezí 5-6
(někde i více) %. Jedná se zejména o obce v SO ORP Broumov, kde dochází ke
kumulaci různých faktorů, které ovlivňují rozvoj daného území – velikost obce,
dopravní dostupnost, struktura obyvatelstva, nabídka pracovních míst a další. V

Královéhradeckém kraji se také v současnosti projevuje značný nesoulad mezi
požadavky

pracovního

Zaměstnavatelé

obtížně

trhu
hledají

a

nabídkou
zkušené

kvalifikovaných

pracovníky,

kteří

pracovních
by

nastoupili

sil.
do

zaměstnání za nabízených podmínek. Největší nedostatek pracovníků je zejména v
elektrotechnických, strojírenských a dalších technických oborech. Problematická
situace je v současnosti rovněž ve školství, sociálních službách a ve zdravotnictví.
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2.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V kapitole 2.5 Životní prostředí a zemědělství bude představena oblast DSO
Broumovska z hlediska přírodního prostředí, zemědělství a ochrany přírody a krajiny.

2.5.1 Přírodní prostředí
Území Mikroregionu DSO leží v severní části Broumovského výběžku, je ohraničeno
Javořími, Jestřebími a Stolovými horami a je ze ¾ obklopeno polským územím. Na
jihu

Broumovsko

oddělují

od

dalších

částí

Čech Broumovské stěny. Oblast

Broumovska patří do geologického celku vnitrosudetské pánve, jejíž větší část je v
sousedním Polsku. Z hlediska geomorfologického členění leží sledované území v
oblasti

Broumovské

vrchoviny,

která

patří

do

Orlické

podsoustavy

Krkonošsko-jesenické subprovincie České vysočiny. Vzhled krajiny ovlivňuje její reliéf
tvořený členitými pahorkatinami v okolí řeky Stěnavy (pro území charakteristické
kuesty – např. Broumovské stěny) a rozsáhlými skalními městy (Adršpašsko-teplické
skály). Javoří hory na severu jsou vulkanického původu, proto má zdejší reliéf oblejší
vzhled. Mezi Javořími horami na severu a Broumovskými stěnami na jihu se nachází
níže položená Broumovská kotlina. Nejvyšším místem Broumovska je Ruprechtický
Špičák (880 m.n.m.), nejnižším bodem je koryto řeky Stěnavy na česko-polské
hranici v Otovicích (350 m.n.m.). V poměrně malé rozloze Broumovska je
zformována pestrá středohorská krajina s výskytem široké skladby nejrůznějších
geologických jevů. Je to území s velmi pestrou geologickou situací, která spočívá v
bohaté skladbě různých suchozemských i mořských sedimentů, ale i vulkanických
produktů od karbonu po současnost. Horniny se svým pestrým nerostným,
paleontologickým i mineralogickým bohatstvím byly navíc do dnešního stavu
utvářeny složitými tektonickými poměry. Unikátnost Broumovska spočívá ve výskytu
pestrého zastoupení velké škály hornin sedimentárního, vulkanického i mořského
původu na poměrně malé ploše. Tyto horniny jsou navíc obohacené o četná naleziště
minerálů a fosílií. Geologický vývoj je možné sledovat v období delším než 350
milionů let. Různá odolnost hornin a různá tektonická porušenost vedou k nestejné
rychlosti ve zvětrávání, rozvolňování hornin a jejich odnosu. Pro Broumovsko je
charakteristickou formou vývoje reliéfu vznik pískovcových skalních útvarů až do
podoby pískovcových měst. Mechanické působení – zvětrávání a gravitační vlivy –
přispěly ke vzniku pseudokrasových jevů, tj. ke vzniku jeskyní, propastí, ponorů a
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závrtů apod., které jsou jinak typické v terénech tvořených krasovými horninami
(vápence, mramory a další). Broumovská kotlina je známá zoopaleontologickými
nálezy a lokalitami v permských vápencích světově proslulými unikátními nálezy
skelnošupinatých ryb, žraloků, krybtolebců apod. Místa výskytu jsou Správou CHKO
evidována a ve spolupráci s geology a paleontology probíhá jejich zhodnocení.

Vodní zdroje
Povrchové vody
Na Broumovsku se nachází velké množství zjevných i skrytých pramenů, které
průběžně sytí vodní toky. Území náleží ke dvěma hlavním povodím. Javoří hory a
Broumovská kotlina jsou odvodňovány Stěnavou, která přes povodí Odry v Polsku
ústí do Baltského moře. Povrchové vody z Teplicko-adršpašska odvádí Metuje přes
Úpu a povodí Labe do Severního moře. Do Stěnavy i Metuje se vlévají jako jejich
přítoky jednotlivé potoky, které zpravidla protékají jednotlivými obcemi, přičemž
především v obcích byla koryta vodních toků zregulována. Stěnava protéká po
nepropustném podloží permu a zemědělskou krajinou. Proto velké vody a povodňové
vlny se značně liší i při totožných srážkách nebo prudkém jarním tání. Na Stěnavě a
jejích přítocích je nástup povodňových vln rychlý a strmý a působí škody ve městech
a obcích.
Vzhledem k nemalé intenzitě přeměny krajiny člověkem a narušení přirozeného
vodního režimu krajiny existuje značná potřeba revitalizace říčních systémů. Krajina
byla

ve

2.

polovině 20. století odvodněna vlivem budování velkého počtu

melioračních systémů, napřímením toků, existencí příliš velkých lánů.

Podzemní vody
Hydrogeologická rajonizace rozdělila území Broumovska v důsledku jeho geologické
pestrosti a tektonické stavbě do několika hydrogeologických rajónů. Každý z nich má
specifické srážkovo-odtokové poměry. Území Broumovské kotliny a Meziměstsko
patří do Dolnoslezské pánve – východní části. Teplicko-adršpašsko patří do Polické
pánve. Celé území jsou regiony s významnými centry jímání podzemních vod pro
veřejné zásobování. Zdroje podzemní vody z Polické pánve jsou součástí Vodárenské
soustavy Východní Čechy, kdy je vodovodní systém z Polické pánve propojen přes
Náchod a Jaroměř do Hradce Králové. Největším odběratelem podzemní vody je VAK
Náchod, a.s.
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Půda
Lidskou činností nejvíce pozměněné území představuje Broumovská kotlina, kde je
nejvíce půd vhodných pro zemědělskou činnost – je téměř odlesněné a intenzivně
zemědělsky obhospodařované. Zemědělská výroba dosáhla v uplynulých padesáti
letech značné intenzity. Přestože se v posledních deseti letech snížil podíl orné půdy,
zůstávají v oblasti neúnosně velké hony, které jsou příčinou vodní (Teplicko, okolí
Heřmánkovic a Otovic) a větrné (JV část Broumovské kotliny) eroze. Z hlediska
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu je největším problémem vodní eroze,
s

kterou

souvisejí

půdní

sesuvy.

Z

tohoto

pohledu

je

pozitivem zavádění

zatravněných pásů vedených po vrstevnici a také celoplošné zatravňování orné půdy.

Ovzduší
Po rozsáhlé plynofikaci území v 90. letech 20. století se čistota ovzduší zlepšila,
problémem zůstávají lokální zdroje vytápění. V inverzních dnech se vytvářejí v
údolích a kotlinách mlhy, které jsou zejména v zimním topném období zdrojem
smogového zatížení z lokálních topenišť a ve městech i z dopravy. Problémem jsou
tak v území místní lokální zdroje znečištění ovzduší (zastaralá lokální topeniště) a
nedostatečná osvěta (spalování plastů a dalších odpadů). Řešením situace může být
postupná výměna kotlů za ekologičtější v rámci tzv. kotlíkových dotací.

2.5.2 Zemědělství
Období po 2. světové válce spojené s odsunem původního německého obyvatelstva,
znárodněním církevních pozemků, dosídlováním pohraničí a počátky kolektivizace
vesnice znamenalo pro zemědělství na Broumovsku výraznou změnu k horšímu z
hlediska výsledků hospodaření i vzhledu hospodářských budov a celých obcí. Od
konce 50. let 20. století se stala kolektivizace neúprosně masovou a subjekty, které
vznikly, prošly několika změnami organizační formy, poslední ještě v r. 1991.
Současně prožil broumovský venkov v druhé polovině 20. století období „vylidňování“
obcí a chátrání veřejných i soukromých staveb, na něž obce a především občané
dodnes doplácejí. Přesto byl v zemědělství neustále zaměstnán velký počet lidí,
hlavně nekvalifikovaných. V současné době figuruje zemědělství, lesnictví a rybolov
jako odvětví s třetím nejvyšším počtem podnikajících právnických i fyzických osob.
Jedním z kritických faktorů znehodnocujících krajinu a zemědělskou půdu je přílišné
zornění zemědělského půdního fondu a nevhodná skladba plodin. Přestože se v

22

posledních dvaceti letech i díky dotační politice státu snížil podíl orné půdy, zůstávají
v některých částech Broumovského výběžku neúnosně velké hony, které jsou
příčinou vodní a větrné eroze. Alternativním využitím příliš rozsáhlé plochy orné půdy
je zřizování protierozních pásů a biokoridorů. Takovéto využití zemědělské půdy
kromě ekologické a stabilizační role představuje i možnost získat vhodné doplňkové
místní zdroje energie. Dalším ekologickým zdrojem energie, a zároveň alternativou
ke klasickému zemědělství, může být pěstování energetických plodin.

Více než třetinu pozemků na území DSO Broumovska představuje orná půda. Dalších
35 % představují lesní pozemky a následují trvalé travní porosty s více než 20 % ze
všech pozemků v DSO Broumovsko.

Nevyužitý

možný

potenciál

zemědělského

sektoru

je

především

v

rozvoji

ekologického a biodynamického zemědělství a mimoprodukčních funkcí zemědělství
(např. agroturistika). Výhoda oblasti spočívá v tom, že lze čerpat z příkladů dobré
praxe i na samotném Broumovsku. Biodynamicky hospodaří například Bernard
Lainka (Biofarma Zdoňov) nebo Bošinovi ve Vernéřovicích.
Regulace zemědělství plyne z polohy obcí DSO Broumovska v CHKO Broumovsko.
Polická křídová pánev, která zasahuje do oblasti Adršpašsko-teplických skal, má
určený stupeň ochrany PHO2b (také označení II. stupeň vnější). V této oblasti může
být omezeno nebo zakázáno použití některých druhů pesticidů a herbicidů v
zemědělství. Převážná část území DSO leží ve III. zóně CHKO. Ve III. zóně CHKO je
při zemědělském hospodaření nutno vytvářet pozemkové bloky s přihlédnutím ke
konfiguraci terénu a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu proti erozi
a zachovávat a udržovat, případně obnovovat ochranná protierozní opatření (např.
terasy, větrolamy, břehové porosty). V případě návrhu a budování staveb pro
živočišnou výrobu musí stavby kapacitně odpovídat úživnosti území, přírodním a
ekologickým podmínkám, přitom je nutné preferovat ustájení na podestýlce. V území
se musí udržovat ekologicky únosný přísun živin, zejména dusíku. Používání
pesticidů je přípustné pouze v případech hrozícího nebezpečí přemnožení škůdců a
kalamit. V území je nutné zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les.
Ve III. zóně CHKO je při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních
chovů zvěře. V území DSO se nacházejí také oblasti, které leží v I. a II. zóně CHKO a
mají tedy přísnější režim ochrany.
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LESY
Za posledních 30 let prodělalo lesnictví na Broumovsku poměrně výrazné změny,
které se týkají vlastnické a organizační struktury v souvislosti se společenskými
změnami a používaným technologiemi, ale i celkovým přístupem k lesu. Způsob
hospodaření v lesích je v oblasti ovlivňován třemi základními faktory. Na prvním
místě fyzickým stavem lesů, primárně druhovou skladbou, věkovou strukturou,
zdravotním stavem lesa a ostatními přírodními faktory, zejména kalamitami, ale
výrazně také přístupností, tj. terénními podmínkami a stavem lesní cestní sítě.
Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím hospodaření je způsob ochrany, kdy
zejména v lesích v I. zónách CHKO a maloplošných chráněných územích je přístup
hospodáře do značné míry limitován ochrannými podmínkami upřesněnými v plánech
péče. Nezanedbatelným faktorem je však také forma vlastnictví lesů a přístup
jednotlivých hospodářů a majetkových správců k lesu s ohledem na aktuální situaci
na trhu se dřívím a možnosti odbytu vytěžených sortimentů. Lesy na území DSO mají
také společenskou funkci, území je turisticky atraktivní. Všechny lesy na Broumovsku
byly ještě počátkem devadesátých let 20. století spravovány v rámci Východočeských
státních lesů. V 90. letech došlo k transformaci a správu státních lesů převzal státní
podnik Lesy ČR. Státní lesy v CHKO Broumovsko byly spravovány prostřednictvím
Lesní správy Broumov, která zanikla sloučením s Lesní správou Dvůr Králové nad
Labem, která spravuje státní lesy v CHKO Broumovsko od roku 2005. Od roku 1991
postupně přebíraly od státu své historické majetky obce v oblasti a také soukromé
fyzické osoby v rámci restitucí. Od roku 2000 byly obcím navraceny i majetky, které
obce nabyly jako příděly po druhé světové válce a do roku 2007 byly tyto nároky
vypořádány. Na Broumovsku je v současné době stále většina lesa v majetkové
správě LČR. Ty aktuálně spravují rozsáhlé lesní komplexy patřící v minulosti církvi a
šlechtě, menší podíl představují lesy vzniklé poválečným zalesněním opuštěné
zemědělské půdy, nepřidělené drobné lesní majetky zabavené sudetským Němcům,
odúmrti

apod.

Státní

lesy

tvoří

většinou

ucelené

souvislé

komplexy

(část

Adršpašsko-teplických skal, lesy Broumovských stěn, Javoří hory). Významnými
vlastníky lesů jsou obce a města. Drobný podíl státních lesů v oblasti spravuje také
AOPK ČR. Řádné hospodaření v lesích ovlivňují nedořešené církevní restituce a z toho
vyplývající problémy. V ojedinělých případech dochází k těžbě dřeva nepovolené
státní správou a k těžbě dřeva bez souhlasu vlastníka (krádež dřeva). Lesy jsou také
ohroženy kalamitami (z důvodu silného větru, sněhu atd.). Nově zakládané lesní
porosty ohrožuje nedostatečná následná péče a škody způsobené zvěří na lesních
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porostech. Dalším velkým problémem posledních let, který je spojen zejména s
extrémním suchem, je kůrovcová kalamita. Lesní pozemky zabírají 35 % rozlohy
DSO Broumovsko. V území je potřeba zejména podpora pěstební činnosti v lesích,
řešení přemnožení kůrovce a rekonstrukce lesních cest.

2.5.3 Ochrana přírody

Celá oblast DSO Broumovska leží v CHKO Broumovsko. K typickým znakům oblasti
náleží zejména povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, rostlinstvo a volně
žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a také
rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu.
Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla vyhlášena v roce 1991 na ploše 410 km2
za účelem:
− ochrany a postupné obnovy hodnoty krajiny, jejího vzhledu a jejích typických
znaků,
− vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání
krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti.
Nejcennější části přírody v území jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných
územích.

Nejbližší

divoké

přírodě

jsou

dvě

národní

přírodní

rezervace

(Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny). Přírodní rezervací je Křížový vrch
východně od Adršpachu, přírodní památkou je Borek a Kočičí skály, chráněna je
Mořská transgrese u Vernéřovic.

Ochrana přírody je v CHKO odstupňována 4 zónami:
I. zóna – nejcennější území (cca 10 % území CHKO) zahrnuje přírodní ekosystémy
pískovcových skalních oblastí, dochované zbytky přírodě blízkých lesů a údolní nivy s
větší biologickou rozmanitostí.
II. zóna – (cca 14 % území CHKO) zahrnuje lesy s různou druhovou skladbou, na
zemědělské půdě pak polokulturní až kulturní travinné porosty.
III. a IV. zóna (více než 75 %) je tvořena zemědělskými pozemky, které nelze
zahrnout do II. zóny, a sídelními útvary.

Broumovsko je oblast floristicky středně bohatá, fytogeograficky a fytocenologicky
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pozoruhodná. Mezi botanicky nejzajímavější lokality Broumovska patří zachovalé
bučiny, suťové lesy na strmých svazích kuest a květnaté louky. Pískovcové skály jsou
zajímavé flórou mechorostů (na Teplicku a Adršpašsku více než 260 druhů).
Rašeliništní vegetace je přítomna jen ve zbytcích. Mezi přírodní skvosty převážně na
vrcholcích skal patří reliktní bory – ukázka vegetace, která se jako první uchytila v
době poledové. Oblast se nachází v dubobukovém až smrkobukovém vegetačním
stupni. V celkové skladbě lesů dle Plánu péče CHKO Broumovsko převládá smrk
ztepilý (72 %), další dřeviny: borovice lesní (8 %), bříza (6 %), buk lesní (5 %),
modřín opadavý (5 %), olše lepkavá a šedá (1 %), javor klen a mléč (1 %). Ostatní
druhy se podílejí jen zlomky procent. Monokulturní lesní porosty jsou ohroženy v
případě větrných smrští, které způsobují rozsáhlé polomy. V posledních letech vlivem
extrémního sucha a srážkového deficitu dochází k oslabování obranyschopnosti
smrkových porostů, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzích
škůdců – zejména lýkožrouta smrkového, lesklého a vrcholkového (tzv. kůrovců).
Stávající situace je na velké části území závažná a vyžaduje nutná a rychlá opatření
v zájmu ochrany a zachování lesa. Situaci v území ovlivňují také nedořešené církevní
restituce, objevuje se ojediněle státní správou nebo vlastníkem nepovolená lesní
těžba (krádeže celých stromů a krádeže dřeva) a nedostatečná péče o nově založené
lesní porosty nebo škody zvěří.

Území Broumovska zoogeograficky patří do provincie středoevropských listnatých
lesů. Na lesní rezervace je vázán sokol stěhovavý, výr velký, kulíšek nejmenší a sýc
rousný. Chránění ptáci jsou často rušeni neukázněnými lidmi při hnízdění. V oblasti
hnízdí pravidelně čáp černý a čáp bílý. Některé zemědělsky hospodařící subjekty
upravily způsob hospodaření kvůli výskytu chřástala polního, vídat lze rovněž
koroptev polní. Vzácně se objevuje čejka chocholatá. V posledních letech se šíří
vydra říční a doložen je opakovaný výskyt rysa ostrovida. V krajině chybí remízky a
meze, které by sloužily jako biokoridory a úkryty pro zvěř. V území narůstá počet
dopravních nehod v důsledku střetu se zvěří. Značné výzvy v území způsobuje od
roku 2015 výskyt vlka obecného a soužití s ním. Pro místní farmáře je poměrně
složité se chráněné šelmě bránit, vlk je schopen překonat i funkční elektrický
ohradník, farmáři se tak často brání nočními kontrolami stád. Četnost útoků vlka na
hospodářská zvířata se výrazně vymykají oproti jiným regionům v republice. Bohužel
tyto útoky jsou pro některé farmáře likvidační, přestože dostávají finanční náhrady
za stržený kus. Problémem jsou totiž také tzv. sekundární škody, kdy např. mléčná
stáda ovcí nejsou schopna mléko produkovat z důvodu extrémního stresu a v
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některých případech i hynou na zdravotní potíže způsobené stresem. Vzhledem k
tomu, že je několikátý rok po sobě doloženo rozmnožování vlků v regionu, bude
nutné se snažit najít rovnováhu mezi výskytem chráněného vlka, farmařením a
celkově životem na Broumovsku.

Rozvoj celého regionu je částečně ovlivňován polohou obcí na území CHKO
Broumovsko. Veškerá stavební činnost prováděná na území CHKO musí být
posuzována z hlediska ochrany krajinného rázu, kterým je míněna zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Správa CHKO Broumovsko
jako organizační jednotka AOPK ČR vydává ke stavebním činnostem na území CHKO
Broumovsko závazná stanoviska, která tvoří podklad pro následné rozhodování
příslušného stavebního úřadu.
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2.6 OBČANSKÁ VYBAVENOST
Kapitola Občanská vybavenost obsahuje popis školství, zdravotnictví, služeb,
technické a dopravní infrastruktury v obcích DSO Broumovsko.

2.6.1 Školství
V 11 obcích v území (z celkového počtu 14) působí 9 mateřských škol, 4 základní
školy a 5 škol sloučených. V území působí také 1 základní umělecká škola, která
poskytuje

vzdělání

literárně-dramatickém.

v

oboru

Stávající

síť

hudebním,
základních

výtvarném,

tanečním

a

škol pokrývá potřeby regionu

Broumovska a je dostačující pro stávající počet žáků. Střední školství je na
Broumovsku zastoupeno Gymnáziem v Broumově, střední odborné školství pak
Střední školou gastronomie a služeb se sídlem v Trutnově a odloučeným pracovištěm
v Teplicích nad Metují.
Jako hlavního aktéra pro oblast neformálního a zájmového vzdělávání, zaměřujícího
se na děti 6-15 let věku, lze zmínit Dům dětí a mládeže Ulita Broumov. Dům dětí své
aktivity provozuje kromě Broumova i v Teplicích nad Metují, Meziměstí a Božanově.
V Broumově funguje dětská skupina, která je financovaná z Operačního programu
Zaměstnanost. Potřeby v oblasti školství jsou detailně popsány v Místním akčním
plánu vzdělávání.
V následujících letech lze očekávat postupný úbytek počtu narozených dětí, a tím i
pokles počtu žáků. V souvislosti s populačním vývojem a kapacitou základních škol v
regionu lze předpokládat tlak na redukci počtu škol, především v malých vesnických
školách, v nichž většinou probíhá výuka v tzv. malotřídkách. Problematika redukce
sítě škol je veřejností vnímána negativně a je potřeba k této problematice
přistupovat velmi citlivě. V té souvislosti je nutné konstatovat, že dostupnost
vzdělání (především předškolního a základního) je jedním z klíčových ukazatelů
atraktivity venkova. Zároveň školy hrají významnou roli v kulturním životě obcí. V
případě jejich uzavření proto může hrozit prohloubení odchodu mladých rodin do
měst.
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Z investičních záměrů školy a školky uvádějí zejména zajištění bezbariérovosti,
rekonstrukci a obnovu interiéru (např. dovybavení nábytkem a interaktivními
pomůckami pro výuku), rekonstrukci sociálních zařízení, rekonstrukci zahrad,
modernizaci učeben, venkovní učebny, výstavbu hřiště s umělým povrchem aj.

Obrázek 5: Přibližné rozmístění mateřských, základních a sloučených škol v území.
Zdroj: MAS Broumovsko+
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2.6.2 Zdravotnictví
Vybavení zdravotnickými službami je zajištěno především ve městech regionu
(Broumov, Meziměstí, Teplice nad Metují). Praktický lékař ordinuje navíc také v obci
Adršpachu. Dětský lékař ordinuje výlučně v Broumově a Meziměstí. Gynekologická
ordinace stejně jako specializovaní lékaři jsou pouze ve městech Broumov a
Meziměstí. Stomatolog kromě dvou měst (Broumov a Teplice nad Metují) ordinuje
také v obci Adršpach. Stomatologické péče je ovšem nedostačující a obyvatelé
Broumovska podepisovali petici za obnovu stomatologické péče na Broumovsku. V
regionu chybí péče pro cca 2500 lidí a počet má narůstající trend. Stomatologové
odchází do starobního důchodu a jejich místa nejsou dostatečně rychle nahrazena,
proto někteří obyvatelé musí dojíždět za stomatologickou péčí i 100 km.
Základní zdravotní služby jsou zajištěny ve městě Broumov a městě Meziměstí.
Celkem v 10 obcích neordinuje lékař a v 11 není lékárna. Obyvatelé obcí bez
zdravotnického zařízení tak musí i za základními zdravotními službami dojíždět. V
Broumově zajišťuje služby nemocnice, která je organizačně zařazena pod Oblastní
nemocnici Náchod, a.s., jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. V Broumově je
výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. V
Broumově také působí Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy (v budově Komunitního centra Broumov, Lidická 174). Jejím cílem je
poskytování odborného sociálního poradenství občanům, kteří se ocitli v náročné
sociální

a

podporuje

životní

situaci.

soudržnost

Výchovnou,

rodin

a

poradenskou

řešení

a

narušených

terapeutickou činností
mezilidských

vztahů.

Poskytovanými službami pomáhá tyto nepříznivé sociální situace zvládat. Avšak
služby jsou zajišťovány externími odbornými pracovníky, kteří do Broumova
dojíždějí.
V oblasti lékařské péče pro duševně nemocné osoby vedle stávajícího psychiatra,
který dojíždí a ordinuje střídavě 1x a 2x týdně na poliklinice v Broumově, přibyla i
nová externí psychiatrička, která rovněž dojíždí 1x týdně a ordinuje v prostorách
města Broumova na adrese Dělnické domy 78. Na uvedené adrese má své zázemí
(detašované ambulantní pracoviště) i návazná sociální služba Péče o duševní zdraví
(PDZ) Náchod, která zde poskytuje pomoc a poradenství osobám s duševním
postižením, a to 1x týdně. Mimoto PDZ poskytuje své sociální služby i terénní
formou v přirozeném prostředí klientů s jejich souhlasem na základě předchozího
doporučení lékařů, sociálních pracovníků či dalších osob. Činnost a dostupnost těchto
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služeb na Broumovsku je podmíněna poskytnutím prostor od města Broumov i
finanční spoluúčastí Broumova, případně dalších obcí regionu.

Sociální služby

Centrem regionu pro oblast sociálních služeb je město Broumov. Spolu s Broumovem
poskytují sociální služby města Teplice nad Metují a Meziměstí. Tato města jsou
převažujícími zřizovateli zařízení sociálních služeb v území, vykonávají státní správu
v oblasti sociální péče a zajišťují základní i odborné sociální poradenství. Ostatní
obce, potažmo jejich úřady, poskytují ojediněle pomoc starším občanům v podobě
poradenství, zajištění stravování, ubytování či
pomoci při hledání vhodných zařízení sociálních služeb, popř. také odkazují osoby
přímo na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Broumově (MěÚ Broumov).
Město Broumov je zřizovatelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Naděje Broumov (CSSNB) poskytující následující služby - domov pro seniory,
pečovatelská služba, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS), odborné
sociální poradenství (OSP).
Město Broumov zřizuje a financuje i nové Komunitní centrum Broumov, Lidická 174,
které kromě důstojných prostor pro komunitní akce a setkávání místních spolků a
sdružení z různých cílových skupin obyvatel poskytuje i zázemí nejen pro vlastní
sociální služby (SAS a OSP), ale i pro sociální či doprovodné služby, které v
Broumově nesídlí, ale do Broumova pravidelně zajíždějí a mají zde svá detašovaná
pracoviště

(Poradenství

pro

rodiny

s

dětmi, Manželská a rodinná poradna,

Doprovodné služby pro pěstounské rodiny, Středisko výchovné péče Kompas
Náchod, Odborné poradenství v oblasti osobního vývoje, psychických potíží a
mezilidských vztahů.
Několik let na Broumovsku působí i nezisková organizace Laxus z. ú., která v rámci
svého Centra terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a
adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území
Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a
ochrany veřejného zdraví.
Poskytování terénních sociálních služeb na Broumovsku deklaruje i nezisková
organizace Aufori, o. p. s., Hradec Králové, a to pro jednotlivce starší osmnácti let či
rodiny

ohrožené

chudobou

a

sociálním

vyloučením.

Osobám

se zdravotním
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hendikepem z Broumovska, které chtějí a mohou pracovat s ohledem na jejich
hendikep, nabízí své sociální a poradenské služby společnost Aspekt z. s. Náchod,
která zřizuje i své detašované pracoviště v Broumově. V rámci svých činností
podporuje

sociální

podporovaného

integraci

zaměstnávání

zdravotně hendikepovaných osob prostřednictvím
a

kariérového

poradenství.

V

Broumově

je

Královéhradeckým krajem zřízen Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna
Broumov (Masarykova 246), které poskytuje domov dětem od 6 měsíců do 22 let.
Zapsaný spolek Začít spolu poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a
doprovodné služby pro pěstounské rodiny. Zařízení poskytuje volnočasové a
vzdělávací aktivity a pořádá společenské akce. Zároveň své klienty aktivizuje a
pomáhá a rozvíjí romskou komunitu na Broumovsku.
Významným zařízením je též zařízení sociálních služeb Domov Dolní zámek v
Teplicích nad Metují, které poskytuje pobytovou sociální službu domov se zvláštním
režimem pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.
Stěžejním orgánem pro oblast sociálních služeb je odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, jehož součástí je oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
zabývající se právě sociálně-právní ochranou nezletilých dětí a sociální prací s
rodinami. Vzhledem k socioekonomické struktuře obyvatel (vysoká nezaměstnanost,
stárnutí obyvatelstva, sociálně vyloučené lokality) je v regionu vyšší poptávka po
sociálním bydlení, než je nabídka; a také je vzhledem k uvedeným problémům
regionu řídká síť sociálních služeb a kapacity nejsou dostačující. Do budoucna lze
vzhledem ke statistickým údajům (např. stárnutí obyvatelstva) předpokládat čím dál
vyšší poptávku po sociálních a návazných službách. Mezi důvody nedostatečného
pokrytí sociálními a návaznými službami patří zejména nedostatek finančních
prostředků, nutná spoluúčast obcí a příhraniční poloha regionu, jeho odloučenost od
větších českých center, a tím spojená omezená možnost dojíždění pracovníků
neziskových organizací, které by svou činností uspokojovaly vysokou poptávku po
sociálních službách. V území DSO zcela chybí sociální služby typu azylové domy,
odlehčovací služby, případně služby pro osoby se zdravotním postižením typu
stacionářů. Problematika tzv.
sociálního bydlení (nízkonákladové bydlení pro jednotlivce, osamělé rodiče s dětmi
aj.) je v rámci regionu DSO řešena spíše okrajově na úrovni jednotlivých obcí.
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2.6.3 Služby v obcích
V občanské vybavenosti obcí do 500 obyvatel se odráží velikost obce, její poloha a
vzdálenost od měst v regionu, v nichž jsou sledované služby poskytovány.
Nejčastějším typem stravovacího zařízení je hospoda/restaurace s kuchyní.
Ke konci roku 2019 působilo na území DSO 126 subjektů podnikajících v oblasti
ubytování, stravování a pohostinství. Největší počet těchto subjektů je v Broumově,
následují Teplice nad Metují a Adršpach, což je dáno především vysokým počtem
turistů směřujících do Adršpašsko-teplických skal. Žádný podnikatelský subjekt z
výše uvedené oblasti není pouze Hynčicích (obec s nejnižším počtem obyvatel v DSO
Broumovsko).
Stálý obchod s potravinami je provozován v 7 obcích (Broumov, Meziměstí, Teplice
nad Metují, Božanov, Martínkovice, Vernéřovice a Jetřichov). Tam, kde v obci s
potravinami chybí, mají obvykle obyvatelé krátkou dojezdovou vzdálenost do města
nebo do obcí, kde je tato služba zajištěna. Pobočka pošty je v 9 obcích ze 14, chybí
u obcí Jetřichov, Šonov, Hejtmánkovice, Křinice a Hynčice.
Nejdostupnějším kulturním zařízením ve městech a obcích jsou knihovny. Dostupné
nejsou pouze v Božanově, Hynčicích a Vernéřovicích. V knihovnách mimo jiné obce
zajišťují veřejný internet. Kulturním (společenským) domem či kulturním sálem
nedisponují města Meziměstí, Teplice nad Metují a obec Adršpach. Pro společenské
akce využívají většinou prostory soukromých subjektů. Sálů pro divadelní a filmová
představení

je

o

poznání

méně.

Tyto

sály

jsou

v

Božanově,

Broumově,

Heřmánkovicích, Meziměstí a v Teplicích nad Metují. V Teplicích nad Metují se kino
sál využívá především k promítání filmů v rámci Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu.
Obecním informačním systémem disponuje každá obec v regionu. Jedná se zejména
o sms info kanály, webové stránky, občasníky/zpravodaje (včetně elektronických) a
některé obce mají založený facebookový profil. Obec Adršpach má také informační
kanál na kabelové televizi a město Broumov mobilní aplikaci.
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2.6.4 Technická infrastruktura v obcích
Kanalizace
Napojení na ČOV nemají vůbec obce Heřmánkovice, Hynčice, Otovice, Šonov a
Vernéřovice. V těchto obcích mají domy vždy individualizovaná řešení. V malé míře
mají domy vlastní čističky odpadních vod. Vybudování kanalizace pro celou obec je
na Broumovsku v typických dlouhých lánových vesnicích, kdy obce jsou rozložené
podél komunikace a vodního toku v délce několika kilometrů, velmi nákladné. Obce,
které mají napojení na ČOV, mají na svém území domy, které napojené nejsou a mají
individuální řešení. Důvodem je především, že ne vždy je technicky možné, aby se
napojili na kanalizaci s ČOV. V regionu jsou dostatečné zdroje kvalitní pitné vody.

Zásobování energiemi

Elektrická energie

Hodnocená lokalita není soběstačná v zásobování elektrickou energií z vlastních
zdrojů. Z technického hlediska jsou stávající vedení vysokého napětí (VN) průřezově
vyhovující i pro výhledové potřeby. Podstatně složitější situace je u rozvodné sítě
nízkého napětí (NN). Značná zastaralost (přes 40 let) distribuční sítě tak omezuje v
některých částech hodnocené lokality další možný rozvoj, a to jak možné nové
výstavby, tak i dalšího rozvoje podnikání a podnikatelských aktivit, včetně stávajících
odběrů. U takto zastaralých sítí je nezbytně nutná rekonstrukce. Město Broumov a
obec Božanov disponují nabíječkou na elektrokola. Obec Božanov ji má volně
přístupnou u hospody a město Broumov tuto službu zajišťuje v rámci otevírací doby
Cyklodomu.

Plyn

Po plošné plynofikaci obcí a výrobních podniků s finanční podporou SFŽP, je
Broumovsko napojeno na soustavu dálkového vysokotlakého (VTL) plynovodu
Náchod – Broumov. V současné době žádná z obcí plynofikaci nebo rozšíření stávající
sítě STL neplánuje.
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Teplo a teplá užitková voda

V řešeném území je zásobování teplem a teplou užitkovou vodou řešeno převážně z
lokálních zdrojů a z domovních kotelen, kde se energie získává spalováním plynu,
tuhých paliv, výjimečně lehkých topných olejů nebo elektřinou. Broumov a Meziměstí
mají CZT (centrální zásobování teplem), na které je napojeno několik místních
institucí a zhruba 25 % obyvatel města v Broumově a 35 % obyvatel v Meziměstí,
převážně z panelových sídlišť. Ve většině kotelen se topí zemním plynem.

Obnovitelné zdroje energie

Nejvýznamnějšími zdroji obnovitelné energie jsou vodní elektrárny, k jejichž instalaci
jsou zde vhodné přírodní podmínky. Zastoupeny jsou i solární elektrárny ve formě
panelů na střechách domů. Na území DSO v obci Heřmánkovice byla v roce 2014
vybudována bioplynová stanice, jejíž působení je ovšem značně kontroverzní.

Veřejné osvětlení

Všechny obce jsou vybaveny veřejným osvětlením. V některých částech města
Broumova a Teplic nad Metují je však stav veřejného osvětlení velmi špatný. V území
je zájem o přechod na úspornější svítidla a několik měst a obcí se touto cestou již
vydalo, jsou jimi např. Broumov, Meziměstí, Božanov, Hejtmánkovice a Adršpach.

Informační a komunikační systémy

Všechny obce na území disponují obecním rozhlasem. Většina obcí využila dotace z
DSO Broumovsko a pořídili výstražný systém pro varování obyvatelstva před
povodněmi, který lze využít i na klasická hlášení. Některé především menší obce
disponují také SMS rozhlasem. Veřejný internet provozuje pouze obec Adršpach – v
Dolním Adršpachu. Ve většině obcí se lze na internet připojit prostřednictvím jiných
provozovatelů internetu, a to např. využitím služeb místních knihoven. V některých
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okrajových částech obcí je velmi špatné pokrytí signálu mobilních operátorů. Je proto
nezbytné inovativní řešení této situace. Městský kamerový systém je v provozu v
Broumově, a to s možností připojení na pult centrální ochrany. Prioritními záměry
obcí v oblasti technické infrastruktury jsou hlavně opravy místní komunikace,
chodníky, cyklostezky a veřejné osvětlení.

2.6.5 Dopravní obslužnost
Územím DSO Broumovsko neprochází žádná silnice I. třídy. Hlavní silniční osou v
celém území jsou dvě silnice II. třídy - II/303 Náchod - Hronov - Police nad Metují Broumov - Polsko a II/302 Polsko - Meziměstí - Broumov - Polsko. Na tuto osu
navazuje hustá síť silnic III. tříd. Komunikace II/303 Náchod - Hronov - Police nad
Metují - Broumov - Polsko spojuje region s Náchodem a tvoří tak hlavní spojnici
všech obcí území MAS i s krajským městem Hradcem Králové. Před obcí Pěkov (není
na území MAS) se komunikace II/303 kříží s komunikací III/30322. Tímto je
zajištěno napojení obcí Adršpach a Teplice nad Metují směrem na Náchod.
Komunikace II/303 zajišťuje také spojení regionu s hraničním přechodem Běloves u
Náchoda – Kudowa-Slone, který je otevřen i pro nákladní dopravu bez omezení.
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Stav komunikací na území DSO Broumovska je dle vyjádření starostů jednotlivých
obcí špatný (rozhovor realizovaný MAS Broumovsko+). Mj. i vzhledem k této
definované potřebě byl vytvořen pasport místních komunikací v rámci projektu
podpořeného z OPZ.

Poloha a dobrá dopravní obslužnost venkovských obcí v ČR významně předurčuje
předpoklady pro lokální rozvoj. Obce lépe dopravně dostupné obvykle nabízejí lepší
možnosti pro umístění podnikání a služeb. Poloha v kombinaci s dobrým prostředím
pak předurčuje podmínky pro rozvoj rezidenční funkce. V tomto ohledu je podstatná
především periferní oblast celého území a relativně velká vzdálenost např. od
krajského města. Do budoucna je pro území důležitá dostavba rychlostní silnice R11,
která na váže na konec dálnice D11 v Jaroměři a měla by vést na Trutnov a státní
hranici s Polskem. Tento úsek může alespoň částečně převzít funkci hlavního tahu
pro kamionovou dopravu. Realizace této komunikace ale byla v roce 2015
pozdržena.

Území DSO Broumovska je součástí dopravního systému IREDO (Integrovaná
regionální

doprava).

V

tomto

systému

pracují

všichni

smluvní

dopravci

Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří provozují veřejnou autobusovou a
regionální železniční dopravu. Na linkách objednávaných Královéhradeckým a
Pardubickým krajem, ale i na některých komerčních linkách dopravců platí tarif
IREDO. Sjednocením všech dopravců pod jeden tarif umožňuje cestujícímu využívat
výhod při přestupech s možností si předplatit každodenní cesty do práce do škol a
zapojit se do systému slev, které krajský tarif nabízí. Od 1. 1. 2014 je pro plné
využívání všech výhod tarifu IREDO zapotřebí vlastnit kartu IREDO. Dle sčítání lidu v
roce 2011 vyjíždí do zaměstnání a škol mimo obec svého bydliště na území DSO
téměř 30 % lidí. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je v obcích dobře zajištěná,
co se počtu spojů týče, i jejich rozvrstvení v průběhu dne. Vozové parky podléhají
opotřebení a je tedy nutná jejich průběžná modernizace. Hlavní dálkové trasy
autobusů vedou do Broumova, mají však v území hustou síť zastávek. Většinu místní
autobusové dopravní obsluhy v území zajišťují společnosti P-transport s.r.o. a CDS
s.r.o Náchod. Železnici mohou využívat všechna tři města regionu – Teplice nad
Metují, Meziměstí a Broumov a obce Adršpach a Hynčice. Ostatní obce jsou závislé
na autobusové dopravě. Územím vedou dvě regionální železniční tratě – 047 Trutnov
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– Teplice nad Metují a 026 Týniště nad Orlicí – Otovice. Úsek od stanice Broumov do
Otovic není od roku 2005 obsluhován. Avšak v posledních letech probíhá diskuze o
možném znovuotevření tohoto úseku a obnovení spojení s polským Tlumaczówem
zejména pro nákladní dopravu, neboť tuto část trati by rádi využívali podnikatelé k
dopravě štěrku z melafyrového lomu na polské straně hranice.
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2.7 CESTOVNÍ RUCH
Území obcí DSO Broumovska je důležitým turistickým centrem, území je rozmanité,
členité a tím pádem vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku i horolezectví. Jelikož
všechny obce svazku leží v CHKO Broumovsko, jejich území nabízí četné přírodní
atraktivity. Cestovní ruch v celé oblasti propaguje Společnost pro destinační
management

Broumovska, o.p.s. Tato společnost provozuje webové stránky pro

turisty www.broumovsko.cz. O propagaci území se stará rovněž Kladské pomezí,
o.p.s. Jednotlivé obce svazku jsou propojeny prostřednictvím několika regionálních
cyklotras a jedné státní cyklotrasy. Cyklotrasy jsou vybaveny velkým množstvím
informačních panelů a doprovodné infrastruktury.

Mezi cyklostezky mezinárodního a republikového významu jmenujme:
∙ trasa č. 4000 – okruh Stěny. Mezinárodní trasa vede přírodními rezervacemi okolo
horských hřbetů se skalními útvary a vyhlídkami na obou stranách

česko-polské

hranice,
∙ trasa č. 4001 – Vyhlídková cesta. Částečně sdílí trasu Stěny, vede více terénem v
oblasti NPD Broumovské stěny,
∙ trasa č. 4002 – Javoří hory. Trasa vede lesními cestami, nabízí krásné výhledy do
Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích hor. Trasa může
navazovat na cyklotrasu č. 4020,
∙ trasa č. 4003 – Pánova cesta. Trasa se dá spojit s trasami 4000 a 4001,
Martínkovic

dojedete

do

Ameriky

z

v Křinicích pod Broumovskými stěnami a

pokračujete přes hřeben do obce Suchý důl,
∙ trasa č. 4020 – Stolové hory. Nejdelší cyklotrasa regionu spojuje lázeňská města
v Polsku s Adršpašsko - teplickými skalami. Trasa dlouhá 126 km, z toho 63 km v
Polsku a 63 km v ČR.

Tato síť však není vzhledem k potřebám regionu dostačující. Dle rozhovorů se
starosty obcí má zájem do budoucna budovat nové cyklostezky 9 obcí ze 14
(rozhovory vedlo MAS Broumovsko+), nicméně s ohledem na finanční nákladnost
budování nových cyklostezek a nízké obecní rozpočty jsou tyto projektové záměry
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často navázané na možnosti získání finanční podpory (dotace). Nedostatečné
množství cyklostezek a jejich chybějící návaznost na okolní obce bylo také často
zmiňováno v dotazníkovém šetření mezi obyvateli regionu, který také realizovala
MAS Broumovsko+. Dobrovolný svazek obcí Broumovsko nechal v roce 2019
zpracovat Studii cyklodopravy na Broumovsku, která se zaměřila na „situační řešení
nových vedení cyklistických tras po stávajících zpevněných i nezpevněných cestách i
mimo

ně,

propojujících

jednotlivé

členské

obce

Dobrovolného

svazku

obcí

Broumovsko“. Z uvedené studie vzešel návrh na rozšíření sítě cyklistických tras na
území Broumovska. Navrhováno je 137 km nových cyklistických tras.

Území DSO Broumovska je vyhledávaným cílem turistů. Cestovní ruch je založen na
unikátním přírodním a kulturním dědictví, jeho hlavní nevýhodou je však výrazná
sezónnost.

Přírodní atraktivity

Hlavní přírodní zajímavosti souvisejí s pískovcovými útvary. Ty jsou známé a natolik
významné, že lokality, v nichž se vyskytují, byly prohlášeny národními přírodními
rezervacemi. Celé území DSO je součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Pro
využití přírodních zajímavostí pro cestovní ruch je nezbytné najít shodu s ochranou
přírody. To je možné při vhodné interpretaci přírodních atraktivit pro cestovní ruch se
zaměřením na konkrétní segmenty turistů.

Hlavní témata přírodních atraktivit v cestovním ruchu:

− CHKO Broumovsko,

− NPR Adršpašsko-teplické skály,

− NPR Broumovské stěny,

− PP Křížová cesta v Dolním Adršpachu,
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− PP Mořská transgrese ve Vernéřovicích,

−

lokality:

Adršpašsko-teplické

skály,

Hvězda,

Koruna,

Božanovský

Špičák,

Ruprechtický Špičák, cesta po hřebeni Broumovských stěn,

− Geopark Broumovsko, geotopy využitelné pro geoturistiku.

Blízké sousedství Polska nabízí doplnění nabídky např. o Národní park Stolové hory.

Kulturní atraktivity

Cestovní ruch na území DSO těží také z bohatého kulturního dědictví. Při kolonizaci
území ve 13. století vznikly vsi lánového typu, kolonisté obvykle zakládali dvorcové
statky tzv. franckého typu, tři nebo čtyři obdélníkové budovy uspořádané do čtverce.
V 17. a 18. století byly v souvislosti s rozvojem broumovského opatství v území
postaveny barokní kostely (tzv. Broumovská skupina, dnes status Národní kulturní
památky). Na území DSO je 8 z 9 těchto kostelů. Další významnou památku
představuje broumovský klášter. Přestože v poslední době dochází k postupné
rekonstrukci broumovského kláštera i barokních kostelů, velká část kulturních
památek je ve špatném stavebně technickém stavu, což je dáno zejména vysokou
finanční nákladností těchto rekonstrukcí a velkým množstvím památek na území
DSO. Nově získaný status NKP slibuje větší možnosti v získávání finančních
prostředků.

Během 19. století došlo k architektonickému rozvoji celého území. V této době byly
postaveny klasicistní statky broumovského typu, tyto budovy jsou pro region
typické. Na nepříznivém stavu řady objektů se do současné doby projevují změny
vlastnictví související s konfiskací majetku po roce 1945 a znárodňováním po roce
1948. Některé průmyslové a zemědělské objekty nenašly své další využití po roce
1989.
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Hlavní témata architektonických a stavebních atraktivit v cestovním ruchu:

− NKP Klášter v Broumově,

− NKP Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově,

− Broumovská skupina barokních kostelů (K. a K. I. Dientzenhofer),

− Děkanský kostel sv. Petra a Pavla v Broumově, kostel sv. Ducha v Broumově,

− Kostel sv. Vavřince v Teplicích n. Met., kostel Nejsvětější Trojice v Teplicích n.
Metujích (Zdoňově),

− Městská památková zóna v Broumově – gotický půdorys města, Mariánský sloup
na náměstí v Broumově,

− venkovské statky broumovského typu,

− Vesnická památková rezervace Křinice,

− Zámek v Adršpachu.

Blízké sousedství Polska nabízí doplnění nabídky např. o poutní místo Vambeřice,
podzemní město Osówka nebo zámek Ksiaž u Walbrzychu.

Kulturně společenské a sportovní aktivity

Zlepšení možností využití volného času sportem a kulturou je významné pro
prodloužení pobytu a všestranné naplnění programu návštěvníků Broumovska.
Kulturními aktivitami se rozumí činnost obyvatel směřující k využití volného času,
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přičemž kulturní aktivity, které přesahují místní význam, mohou být využity v
cestovním ruchu. Vedle tradičních sportovních aktivit se v posledních letech na
Broumovsku rozvíjejí další sporty. Významnou tradici má v oblasti horolezectví, které
zejména má v Adršpašsko-teplických skalách dlouhou tradici a každoročně v sezóně
přitahuje stovky amatérských i profesionálních horolezců. V posledních letech zažívá
rozmach také slackline - chůze po lajně ve výškách.

V regionu je velmi hustá síť značených pěších turistických cest, cyklotrasy vedou
převážně po lesních a polních cestách a po komunikacích. Cyklotrasy a turistické
trasy (včetně dálkových) doplňují pestrou nabídku možností trávení volného času v
přírodě. V počtu cyklostezek (v jejich délce a propojení do sítí) nicméně Broumovsko
zaostává za jinými regiony, částečně i díky členitosti terénu. Tato členitost je naopak
zajímavá pro náročnější cyklisty a pro ty, kdo hledají klidná místa s nádhernými
vyhlídkami do krajiny. Pro zimní sporty slouží dva lyžařské vleky a udržované trati
pro

běžecké

lyžování

v

Javořích

horách,

u

Broumovských

stěn

i

na

Adršpašsko-Teplicku. V regionu jsou upravovány stovky kilometrů běžeckých tras.

Pro období v hlavní turistické sezoně nenabízí region dostatek možností pro deštivé
počasí (např. krytá sportoviště pro jednotlivé sporty atd.). Významnými nabídkami
pro cestovní ruch jsou nástroje pro interpretaci místního přírodního a kulturního
dědictví – muzea a naučné stezky. V regionu se také nachází Farma Wenet, která je
celoročně otevřená veřejnosti.

Ubytovací a stravovací kapacity pro cestovní ruch

Ubytovací a stravovací kapacita je v regionu nestabilizovaná, k čemuž přispívá krátká
turistická sezóna. Zatímco v době špiček, tj. např. v době polských státních a
církevních svátků, je stravovacích zařízení naprostý nedostatek, v době jarních a
podzimních

měsíců jsou kapacity nevyužité. Pro další rozvoj ubytovacích a

stravovacích kapacit je důležité vnímání cestovního ruchu místními obyvateli, protože
v části některých soukromých objektů (např. venkovské statky) by mohly vzniknout
ubytovací kapacity, které by mohly pokrýt poptávku v době jejich tzv. špiček.

Na území DSO Broumovsko se v posledních letech rozvíjí infrastruktura vhodná pro
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kongresovou turistiku. Klášter Broumov navíc hostí umělecká sympozia, taneční a
pohybové workshopy, koncerty, nabízí prostory pro tvorbu včetně rezidenční a tím
nesmírně přispívá k oživení Broumova. Kultura, kterou klášter přináší, je srovnatelná
snad pouze s nabídkou v hlavním městě České republiky, je tedy zcela výjimečná.

Prostory k užití v rámci Broumovska:

− od 2014 školicí centrum resortu Hotel VEBA (70 míst),

− od 2015 Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (450 míst),

− Centrum Walzel Meziměstí (250 míst),

− Infocentrum Broumov – víceúčelový sál (280 míst),

− pro dopravu letiště v Broumově.

Management cestovního ruchu

Management

cestovního

ruchu

v

území

zajišťuje

Společnost

pro

destinační

management Broumovska o. p. s. (dále jen SDMB), která se věnuje udržitelnému
rozvoji cestovního ruchu v regionu Broumovska – hranice CHKO Broumovsko (území
přesahující území samotného DSO Broumovska). Cílem SDMB je propagovat
Broumovsko na nadregionální i národní úrovni, spolupracovat s aktéry cestovního
ruchu a vytvořit z Broumovska konkurenceschopnou destinaci České republiky. Mezi
hlavní aktivity patří vydání zimních a letních turistických novin, rozvoj projektu Bike
resort Broumovsko, rozvoj projektu Geopark Broumovsko, spolupráce s Agenturou
CzechTourism na projektu filmového turismu, péče o poskytovatele služeb v
cestovním ruchu, správa webových portálů www.broumovsko.cz, www.bikeresort.cz
a

www.geopark.broumovsko.cz,

aktualizace

a

péče

o

facebookové

profily

Broumovska a Bike resortu Broumovska, práce na projektu regionální značky, účast
na

veletrzích,

seminářích

a

odborných konferencích. Spolupráce s odborem

cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a dalšími destinačními společnostmi v
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regionu.

Propojení rozvoje cestovního ruchu a ochrany přírody

Broumovsko

je

mimořádně

atraktivním

územím

pro

aktivnější

způsoby

volnočasových aktivit a cestovního ruchu. Cestovní ruch je jedním ze směrů
ekonomického rozvoje regionu, avšak za předpokladu prodloužení turistické sezóny a
nárůstu počtu návštěvníků. To přináší tlak na pohyb lidí v krajině a budování další
turistické a volnočasové infrastruktury. Současně je nezbytností k rozvoji atraktivity
území pro volnočasové aktivity a cestovní ruch udržení kvalitního životního prostředí.
V souvislosti s požadavky na ochranu přírody v CHKO Broumovsko je nezbytné
předcházet nežádoucí koncentraci lidí v nejatraktivnějších lokalitách. Pro hlubší
analýzu turismu v oblasti Broumovska byla vytvořena Územní studie specifické
oblasti Broumovsko. Hlavním důvodem pro vytvoření studie byly každoroční přílivy
návštěvníků do Adršpašsko-teplických skal v turisticky exponovaných obdobích.
Studie si klade za cíl rozptýlit nejen časově, ale také místně, velké množství turistů
po celém území. Pro oblast Broumovska bylo navrženo několik opatření, mezi které
patří například rozvoj základních služeb cestovního ruchu ve venkovských sídlech v
přímé vazbě na železniční zastávky, vytvoření odstavného parkoviště pro automobily
a autobusy návštěvníků jednotlivých obcí nebo rozvoj drobného a řemeslného
podnikání.

Jak na propojení ochrany přírody a cestovního ruchu:

− vyhledáváním nových témat vhodných k interpretaci území (např. geopark,
geoturistika, singletrek, barokní památky v obcích, statky broumovského typu,
rozšíření venkovských expozic zaměřených na tradice, řemesla apod.),

− budováním návštěvnické infrastruktury v místech, která umožní rozložit počty
návštěvníků

(např.

hřiště,

cyklostezky, naučné stezky, nabídka kulturních a

sportovních aktivit).
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3 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek. Jedná se o analýzu hlavních tendencí
současného a budoucího vývoje.

SWOT, což je zkratka z anglických slov:
∙ S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ
∙ W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS OHROŽUJE
∙ O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME MOŽNOSTI
∙ T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo
alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost

budoucí

realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.

Použitá SWOT analýza byla realizována v rámci MAS+ Broumovsko v roce 2020 a
pro účely strategie je zcela relevantní.
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4 NÁVRHOVÁ A
IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou stěžejní pro další rozvoj mikroregionu. Návrhová část postupuje
od obecných cílů ke konkrétním aktivitám.
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STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v
horizontu platnosti dokumentu.

ROZVOJ DSO BROUMOVSKA

➢

CÍL 1: KVALITNÍ FUNGOVÁNÍ DSO BROUMOVSKO

➢

CÍL 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V DSO BROUMOVSKO

➢

CÍL 3: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V DSO BROUMOVSKO

➢

CÍL 4: UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A

KULTURNÍ DĚDICTVÍ V DSO BROUMOVSKO
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CÍL 1: KVALITNÍ FUNGOVÁNÍ DSO BROUMOVSKO
Priorita 1.1: SAMOSTATNÁ PREZENTACE DSO BROUMOVSKO
Priorita 1.2: SPOLEČNÁ ADMINISTRATIVA DSO BROUMOVSKO
Priorita 1.3: SPOLUPRÁCE

Priorita 1.1: SAMOSTATNÁ PREZENTACE DSO BROUMOVSKO
Jednotlivé obce svazku se dohodly, že propagaci celého území budou zajišťovat také
svépomocí. Koordinaci procesu tvorby a následné distribuce bude mít na starosti
manažer DSO, který bude zároveň fungovat jako styčná osoba pro komunikaci s
dalšími aktéry regionu. Aktivita má sloužit ke zvýšení návštěvnosti turisticky
atraktivních míst přímo v obcích DSO Broumovska a rovněž má podpořit ubytovací a
stravovací služby v území.

➢

Aktivita 1.1.1: MANAGEMENT DSO BROUMOVSKA

Manažer DSO funguje kromě vnitřních záležitostí DSO Broumovska také jako styčná
osoba pro komunikaci s dalšími aktéry regionálního rozvoje - zejména MAS+, SDMB,
APRB a dalšími regionálními, krajskými i státními institucemi napojenými na rozvoj
území. Cílem je pravidelné setkávání i otevřená komunikace tak, aby se aktivity,
které se budou na Broumovsku realizovat, neduplikovaly a všechny zapojené strany
měly lepší přehled o realizacích a vizích. Větší transparentnost, lepší komunikace
uvnitř DSO i vně je tak zárukou dalšího rozvoje regionu i obcí v regionu. Cílem je
také propagace samotných obcí a zajímavostí spojených přímo s životem v obci.
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Priorita 1.2: SPOLEČNÁ ADMINISTRATIVA DSO BROUMOVSKO
Členy DSO Broumovsko je 11 obcí a 3 města. Jedná se o menší obce se základní
vybaveností, které plní především rezidenční, popřípadě rekreační funkci. Celý region
DSO tvoří kompaktní přirozenou spádovou oblast s městským centrem Broumov.
Oblast by do budoucna mohla využít poradního orgánu obcí, který bude obcím
nápomocen s administrativními záležitostmi.

➢

Aktivita 1.2.1: POMOC OBCÍM S VÝKONEM ČINNOSTÍ V JEJICH

SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Pro budoucí rozvoj regionu a kvality služeb představuje vhodnou aktivitu posílení
spolupráce v administrativních i správních činnostech obcí. V případě změny
legislativy by mohla vzniknout funkce tzv. létajícího tajemníka DSO - poradní orgán
obcí, který bude pomáhat s úkony spojenými s činností obce, zejména zajistí
administrativní záležitosti obcí. Vytvořením společně sdílené administrativní kapacity
by se zvýšila odbornost a efektivita rozhodování představitelů obcí. Společná
administrativa by následně mohla pomoci také s přípravou a řízením dotačních
projektů obcí.
Společná diskuze představitelů obcí by v první fázi spočívala v diskusi nad
poptávanými službami, specifikaci požadavků a identifikaci nejproblematičtějších
témat. Výstup jednání poslouží k rozhodnutí o šíři činností, které bude létající
tajemník zajišťovat. Obce se musí rozhodnout ohledně spolufinancování služby a
domluvit

na

společném

projektovém

a

dotačním

poradenství,

zpracování

a

administraci žádostí o dotace, zpracování zadávacích dokumentací nebo administraci
výběrových řízení.
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CÍL 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V DSO BROUMOVSKO
Priorita 2.1: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Priorita 2.2: KRAJINNÝ RÁZ BROUMOVSKA
Priorita 2.3: ENERGETICKÁ A POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST
Priorita 2.4: ZDRAVÁ PŮDA, VODA, LESY A OVZDUŠÍ
Priorita 2.5: ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Priorita 2.1: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Obce DSO Broumovska stále hledají způsob, jak efektivně nakládat s odpady v
návaznosti na aktuálně platnou legislativu. Za účelem lepšího nakládání s odpady
byla zpracována i koncepce Odpadového hospodářství DSO Broumovska, která
poskytuje návody k řešení situace na Broumovsku. K neuspokojivému stavu přispívá
skutečnost, že je celé území závislé na jediné svozové firmě. Úprava a modernizace
systému pro nakládání s odpady může vést k jeho zefektivní a zvýšení vytříděnosti
odpadů. Cílem je také předcházet vzniku odpadů a jít stylem tzv. zero waste (nulový
odpad), na jehož téma je dnes široká dostupnost informací.

➢

Aktivita 2.1.1: EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Svoz všech odpadů na území DSO Broumovsko zajišťuje firma Marius Pedersen a.s.
V obcích je častým problémem velká vzdálenost sběrných hnízd, absence vlastní
koncepce pro nakládání s odpady na daném území obce a neukázněnost občanů při
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třídění.

Celá

problematika

je

detailně

analyzována

v

koncepci

Odpadového

hospodářství DSO Broumovska. Vybrané obce (zejména ty, které ještě vlastní
koncepci nemají) si na základě návrhů z koncepce Odpadového hospodářství DSO
Broumovsko mohou nechat zpracovat vlastní strategii OH. Úvahou k řešení do
následujícíh let je i vznik vlastní svozové firmy pro DSO, která může obcím přinést
ekonomické úspory a vytvoří nová pracovní místa v území.

➢

Aktivita 2.1.2: PODPORA ZERO WASTE A OSVĚTY

Obce DSO by samy měly jít příkladem ve věci snižování odpadu na jakýchkoli akcích,
které organizují / na kterých se podílí. Vratné kelímky pro DSO Broumovsko, voda v
karafách namísto plastu (v celém území teče kohoutková Toma Natura, která se
jinde prodává za velké peníze), instalace pítek s pitnou vodou v obcích, podpora zero
waste - předcházení vzniku odpadu. Bezobalové metody se stávají stále rozšířenější
(prozatím zejména ve větších městech), nabízí se možnost uspořádání workshopů,
provázání tématu s environmentálním vzděláváním, možností napojení na ZŠ a
Gymnázium Broumov a tím podporovat osvětu ve věci předcházení odpadů. Nutné je
i šířit osvětu mezi obyvatele DSO Broumovska např. tvorbou informačních materiálů
a tipy a možnostmi předcházení vzniku odpadu dle hesla nejlepší odpad = žádný
odpad.

Priorita 2.2: KRAJINNÝ RÁZ BROUMOVSKA

Broumovsko se pyšní jedinečným krajinným rázem a spletitou sítí vazeb a vztahů v
území, které jej tvoří. V současné době jsou velkým tématem na Broumovsku vlčí
smečky a chovatelé hospodářských zvířat, zejména ovcí. Na jedné straně zaznívají
hlasy, požadující ochranu této vzácné šelmy, na druhé straně jsou zde chovatelé
ovcí, kterým vlk ohrožuje stáda. Debata, která se v této problematice vede, je
poměrně komplikovaná, a na navrhovaná řešení je třeba pohlédnout z více
perspektiv a s nadhledem tak, aby byly vyslyšeny všechny strany a došly k
vzájemnému respektu a pochopení. Vysoké ploty vedou k zneprůchodnění krajiny a
ničí krajinný ráz, na druhé straně představují jedinou možnost ochrany pro chovatele
ovcí. Je potřeba větší koncepčnosti v krocích podnikaných CHKO.

Opatření mají
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zásadní vliv na krajinu a krajinný ráz Broumovska, jakým způsobem zde lze najít
řešení?

➢

Aktivita 2.2.1: KULATÝ STŮL PRO AKTÉRY

Komunikace mezi subjekty, kterých se tematika bezprostředně dotýká či jsou do ní
nějak zainteresováni (obce, CHKO, ekologické organizace, chovatelé, občané). Návrh
uspořádání kulatého stolu s pozváním zkušeného facilitátora, který provede
procesem a umožní každému aktérovi vyjádřit svůj názor a hlas. Pokus o domluvu s
tím, že setkání mohou proběhnout několikrát. Zatím se diskuse vede ve stylu boje,
kdy se jeden hlas snaží přehlušit druhý, v tomto případě se pokusíme o naslouchání
různým úhlům pohledu, vyslechnutí všech zapojeným stran a hledání vhodného
řešení.

Priorita 2.3: ENERGETICKÁ A POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST

Vzhledem k trendům současné doby, stoupajícím cenám energií i jídla, je nasnadě
věnovat zvýšenou pozornost energetické a potravinové soběstačnosti na úrovni obcí
a podniknout kroky, které ji pomohou implementovat. Cílem je vytvoření obecních
zdrojů energie na pokrytí lokálních zdrojů v obci. Zahrnované řešení obsahují
fotovoltaiku na střechy, využití dešťové vody, větrné energie, vodních elektráren.
Podporu ekologického hospodaření

s cílem vytvořit udržitelný systém pro obce,

který do budoucna pomůže zajistit potravinovou soběstačnost regionu.
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➢

Aktivita 2.3.1: VÝROBA PELET NA BROUMOVSKU

Obce DSO by mohly společně založit výrobnu pelet na Broumovsku. Možností je
získat dotaci na peletárnu a společně se věnovat jejímu provozu, který částečně
zajistí energetickou soběstačnost. V prvé řadě je nutné zjistit zájem z obcí, provést
studii proveditelnosti peletárny (jak velká, na kolik tun, návrhy uskladňovacích
prostor - lze propojit s brownfields), přenos know-how s obcí, kde již funguje,
vytvoření osvětových materiálů, které následně obce mohou používat.

➢

Aktivita 2.3.2: FOTOVOLTAIKA, DEŠŤOVÁ VODA A VĚTRNÁ A VODNÍ

ENERGIE, ELEKTROKOLA A ELEKTROAUTOMOBILY

Území DSO Broumovska je nedostatečně vybaveno inovativními a moderními
technologiemi v oblasti moderní energetiky. Většina obcí, organizací a občanů
nedisponuje obnovitelnými zdroji energie. Distribuční sítě jsou zastaralé a je nutná
jejich rekonstrukce. Zásobování teplem je řešeno z lokálních zdrojů a z domovních
kotelen.

Podporou

zavádění obnovitelných zdrojů energie, zároveň náhradou

spalovacích zdrojů znečišťování, a obnovou zastaralé distribuční sítě elektrické
energie, lze přispět k udržitelnému stavu energií v regionu a větší energetické
soběstačnosti. Lze využít programu Zelená úsporám. V regionu jsou vhodné
podmínky pro instalaci vodních elektráren. V rámci rozvoje elektrické energie je také
potřeba rozšířit síť nabíjecích stanic na elektrokola, potažmo na automobily.

➢

Aktivita 2.3.3: PODPORA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

V území DSO Broumovska jsou obce, kde je ekologické zemědělství velmi rozšířeno
(např. Vernéřovice, Zdoňov). Ekologický způsob hospodaření, který respektuje půdu
a poskytuje lidem zdravé potraviny, by měl do budoucna být převládajícím přístupem
k zemědělství v oblasti. Kromě pěstování obilí a chovu dobytka lze podporovat
pěstování zeleniny a navázat tak na zemědělskou tradici regionu a podpořit
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potravinovou suverenitu oblasti. Podporovat lokální produkty (regionální značka
Broumovko) a lokální ekonomiku. Ekologické zemědělství může být jedním ze
zásadních pilířů dalšího rozvoje Broumovska, který respektuje krajinu, půdu i zdraví.

Priorita 2.4: ZDRAVÁ PŮDA, VODA, LESY A OVZDUŠÍ
Zvýšením zájmu o údržbu a ochranu krajiny a vytváření studií pro obnovu krajiny
apod., lze přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu. Je potřeba adaptovat se
na změnu klimatu především přístupem v péči o krajinu. V území DSO Broumovska
se nachází příliš zorněná půda, vodní a větrné eroze, rozsáhlé plochy zemědělských
pozemků. Voda je odváděna do potrubí v rámci meliorace. Obecně lze říci, že chybí
návrh komplexního řešení, kde by bylo možné najít ucelené informace, jak o krajinu
pečovat. Naplněním této potřeby napomůžeme návratu krajiny do udržitelného
stavu. Prostřednictvím studií proveditelnosti pro adaptaci na změnu klimatu vzniknou
jasně vymezené cesty k obnově místní krajiny.

➢

Aktivita 2.4.1: ZÁDRŽ VODY V KRAJINĚ

V rámci naplnění této potřeby je nutná investice do opatření pro zádrž vody v krajině
(např. výsadby zeleně - aleje, remízy, rozčlenění velkých pozemků, zdrsnění krajiny
tzv. svejly, vodní prvky v krajině jako rybníky, tůně atd.). Do navrhovaných opatření
patří liniové a skupinové výsadby dřevin, založení nebo obnova krajinného prvku,
výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody,
modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, zpracování studií obnovy a
ochrany přírody a krajiny a strategie adaptace na klimatickou změnu.
Při nárazových deštích není půda schopna vsáknout vodu vzhledem ke svému
znehodnocenému stavu. Cílem aktivity je zejména vytváření, obnova, údržbu a
zvyšování kapacity vsakovacích a retenčních zařízení a přírodě blízkých opatření pro
zadržování a usměrňování pohybu vody v krajině (vč. odbahňování rybníků) a
podporu projektů na zádrž vody v krajině. V regionu probíhá pilotní projekt Živá
voda, který se snaží vrátit vodu do krajiny a některé z obcí Broumovska jsou do něj
zapojeny (např. Zdoňov či Heřmánkovice). Další obce (např. Božanov) mají za sebou
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projekty revitalizace rybníka a mohou sloužit jako vzorové pro ostatní obce DSO
Broumovska.

➢

Aktivita 2.4.2: ČISTÉ OVZDUŠÍ

Kvalita ovzduší na území DSO je ovlivněna způsobem vytápění a mnohdy
zastaralými kotly na tuhá paliva. Pro lepší způsob vytápění lze žádat o kotlíkové
dotace, které umožní výměnu starého kotle za nový ekologičtější třídy. Starostové
obcí mohou pomoci některým žadatelům s vyřízení dotace (např. seniorům).
Důležitá je i osvěta a motivace lidí k používání nezávadného materiálu na topení.
Zde může dojít k propojení s aktivitou 2.3.1 Projektem peletárny na území DSO
Broumovska.

➢

Aktivita 2.4.3: UDRŽITELNÉ LESNÍ HOSPODAŘENÍ

Orná půda a lesní pozemky svou rozlohou zabírají více než 70 % pozemků v území
DSO Broumovska (tj. přes 18 tisíc ha). Intenzivním zemědělstvím v této krajině
dochází k jejímu znehodnocení. Lesy jsou ohroženy kalamitami (z důvodu silného
větru, sněhu atd.) a nově zakládané lesní porosty ohrožuje nedostatečná následná
péče a škody způsobené zvěří. Dalším velkým problémem je kůrovcová kalamita
spojená s extrémním suchem. Cílem aktivity je pořízení vybavení, strojů a
technologií pro lesnickou činnost, vzdělávání pracovníků v lesnictví, předávání
zkušeností mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, obnova lesů po kalamitách,
posilování společenských funkcí lesů, souvisejících objektů a technického vybavení a
podpora pěstební činnosti (lesní školky).
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Priorita 2.5: ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Environmentální vzdělávání je dalším pilířem rozvoje Broumovska. Aktivita se
zabývá podporou informačních a vzdělávacích akcí a dalších nástrojů EVVO,
konzultační činností před realizací projektů k ochraně přírody a krajiny a společným
pořádáním a vzájemnou propagace vzdělávacích a informačních akcí. Ochrana
životního prostředí je pro území DSO Broumovska důležité téma. Současný stav
krajiny je nezbytné zlepšovat kvůli zachování jejích přirozených funkcí.

➢

Aktivita 2.5.1: POSILOVÁNÍ DOPADŮ ENVIRONMENTÁLNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

Pro posun v nápravě krajiny je potřeba klást důraz na prohloubení znalostí všech
zúčastněných (včetně obyvatel) o aktivitách přispívajících k ochraně životního
prostředí. Speciálně lze cílit na děti a mládež, kteří jsou významnou skupinou a
budoucími aktéry udržitelné péče o životní prostředí. Příroda a krajina je na
Broumovsku pro obyvatele zásadní a cení si jí, což vyplynulo i z dotazníkového
šetření pořádaného ke strategiím. Přesto je krajina ve stavu, kdy je nezbytné
uskutečňovat aktivity vedoucí k nápravě jejích přirozených funkcí. Za tímto účelem
je vhodné podporovat realizaci aktivit EVVO, VUR a vzájemnou výměnu zkušeností.

61

CÍL 3: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V DSO BROUMOVSKO
Priorita 3.1: ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Priorita 3.2: BYDLENÍ - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
Priorita 3.3: BROWNFIELDY - NOVÉ VYUŽITÍ
Priorita 3.4: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
Priorita 3.5: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA VČETNĚ CHODNÍKŮ
Priorita 3.6: ZAMĚSTNANOST

Priorita 3.1: ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Jednotlivé obce DSO spolupracují na udržení základních zdravotnických služeb (ty
jsou k dispozici v Meziměstí, Adršpachu a Teplicích nad Metují). Motivací k udržení
služeb je snaha o usnadnění dostupnosti lékařské péče zejména pro starší občany.
Cílem je, aby občané nemuseli dojíždět za primární zdravotnickou péčí příliš daleko.
Péči o zdravotně postižené lidi a seniory vykonává v oblasti mikroregionu terénní
pečovatelská služba z Broumova. V Broumově se rovněž nachází domov důchodců.
Obce DSO Broumovska finančně přispívají na zajištění péče o své občany terénní
pečovatelskou službou městu Broumov (smlouva o spolupráci).
Vzhledem k převládajícímu trendu stárnutí populace, spojené s odchodem mladých
lidí, je nasnadě zaměřit se na sociální služby typu azylové domy, odlehčovací služby
apod. Problematika se promítá do opatření 3.2.1 (Obnova bytů a rodinných domů) problematika tzv. sociálního bydlení je v rámci regionu řešena velmi okrajově a
může se z ní stát palčivé téma.
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➢

Aktivita 3.1.1: ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE

Jednotlivé obce budou pokračovat ve spolupráci při zajišťování primární zdravotnické
péče pro své občany. V roce 2021 vznikla petice za obnovu stomatologické péče ve
městě Meziměstí, protože péče chybí pro cca 2500 osob a aktuálně musí lidé
dojíždět i 100 km, což je zejména pro starší lidi nebo matky s dětmi často nereálné.
Kromě stomatologie chybí i pediatrická péče. Možností řešení situace je vrátit
povinnost mladých absolventů lékařství jít zpět do území, ze kterého pochází
(systémové řešení) - návrh starosty Rejchrta.

➢

Aktivita 3.1.2: ZAJIŠŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Obce budou dále finančně přispívat městu Broumov (týká se také Meziměstí a Teplic
nad metují) na provoz terénní pečovatelské služby, která se stará o zdravotně
postižené lidi a seniory v celém území, na základě uzavřených smluvních dohod mezi
obcemi a městem. Tato aktivita již v území funguje, členské obce tedy mají s její
realizací

dlouhodobé

zkušenosti.

Cílem je udržet ji nadále a pokračovat v

nastaveném trendu i vzhledem k postupnému stárnutí obyvatelstva Broumovska.
Královéhradecký kraj před nedávnem publikoval koncepci sloučení pečovatelských
služeb Broumova, Teplic nad Metují a Meziměstí za účelem zvýšení efektivity
poskytovaných služeb na území. Implementace nabízeného řešení je aktuálně (k
roku 2022) k diskusi. Cílem aktivity je také postupné zřizování domovů pro seniory v
obcích DSO Broumovska. V území chybí bezbariérové domy s pečovatelskou službou
a hospicová zařízení.

Návrh na informační servis občanům v obcích DSO - informační leták, který by
vysvětlil, jak fungují odlehčovací služby, denní stacionáře, lékaři, zbavení právní
svéprávnosti starých občanů apod. Cílem je zpracovat postupy, jak postupovat v
těchto případech na území DSO Broumovska a pomoci tak občanům zorientovat se v
problematice, k níž není dostatek informací. Informační leták mohou obce publikovat
na svých webových stránkách, stejně jako DSO Broumovsko.
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Nabízí se také možnost zřízení sociálního fondu pod správou DSO. Obce by se mohly
společně dohodnout na založení sociálního fondu pod správou DSO, kam by přispívali
každoročně dle počtu svých obyvatel a příspěvky by následně byly rozesílány
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Vhodnou aktivitou může být také organizování společných výletů pro seniory, popř.
zřízení senior taxi, které by obsluhovalo všechny obce svazku. Tyto projekty by
mohly být rovněž financovány z případného sociálního fondu. Společným projektem
by mohla být také nabídka sociálního bydlení v obcích DSO. Obce svazku by mohly
vytvořit například webovou stránku, kde by bylo nabízeno dostupné bydlení pro
občany v tíživé životní situaci, mladé rodiny a matky s dětmi.

Priorita 3.2: BYDLENÍ - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
Nabídka volných bytů a parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů je v území
DSO Broumovska omezená a výstaba podléhá přísným kritériím CHKO Broumovska.
I proto byla v rámci DSO zpracována koncepce rozvoje ploch pro bydlení a drobné
podnikání, která nabízí možnosti rozvoje. V území se téměř neřeší problematika
sociálního bydlení (nízkonákladové bydlení pro jednotlivce, osamělé rodiče s dětmi
aj.). V území je evidována poptávka po novém bydlení, proto je jedním z cílů
podpora výstavby nových (atraktivních) bytů a zasíťování pozemků, případně
rekonstrukce vhodných objektů za účelem bydlení.

➢

Aktivita 3.2.1: OBNOVA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ NA BROUMOVSKU

Výstavba, obnova a rekonstrukce rodinných domů a bytů, včetně zasíťování tak, aby
vznikly příležitosti pro bydlení. Dále je aktivita zaměřená na pořízení, obnovu a
rekonstrukci bytů na dostupné a důstojné sociální bydlení (startovací byty, seniorské
malobyty atd.). Jednotlivé obce DSO Broumovska toto opatření mají zahrnuto ve
svých strategických plánech a v horizontu let 2022 - 2032 je toto opatření jedno z
klíčových pro další rozvoj trvalého bydlení v regionu: cílí na přilákání mladých lidí,
kteří zde mohou žít rodinný život a důstojné dožití seniorů v místě.
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Priorita 3.3: BROWNFIELDY - NOVÉ VYUŽITÍ
V území DSO Broumovsko se nachází mnoho chátrajících objektů, tzv. brownfields,
jedná se nejčastěji o bývalé statky, budovy Veby a zemědělské budovy. V rámci
DSO byl zpracován Generel ploch pro brownfields, který mapuje a navrhuje nové
využití těchto budov za účelem revitalizace a oživení a přilákání podnikatelských
aktivit zpět do dříve ekonomicky prosperující oblasti. Velký výskyt brownfieldů v
území snižuje atraktivnost prostředí a negativně působí na rozvoj cestovního ruchu.

➢

Aktivita 3.3.1: GENEREL PLOCH PRO BROWNFIELDS

Cílem aktivity je využití informací z generelu, který zpracovalo DSO Broumovsko.
Generel jednak mapuje stávající objekty, které se v území nachází, jednak navrhuje
jejich další využití a možnosti rozvoje. Generel je napojen na databázi CzechInvest a
umožňuje tak propojení s potenciálními podnikatelskými zájmy v regionu. Tyto
ovšem musí být vzhledem k charakteru místa v souladu se zájmy ochrany přírody, je
proto nasnadě přitáhnout do území podnikatele, kteří jsou ve svých zájmech a
aktivitách ohleduplní k životnímu prostředí a dbají na zodpovědný přístup k němu.
Cílem je jejich využití k podnikatelské činnosti a veřejně prospěšným aktivitám,
včetně propagace možnosti jejich využití.

Priorita 3.4: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
Broumovsko je pestrou kulturní krajinnou s výskytem široké skladby nejrůznějších
geologických jevů. Je zde unikátní zastoupení velké škály hornin doplněné bučinami,
lesy a květnatými loukami. Pro zachování tohoto krajinného rázu je třeba se citlivě
starat také o intravilán jednotlivých obcí v regionu, je potřeba nakládat se zdejší
krajinou adekvátně a s dostatečnou péčí pro docílení přiměřeného zásahu.
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➢

Aktivita 3.4.1: PÉČE O ZELEŇ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

DSO

Všechny obce DSO si zajišťují péči o obecní zeleň včetně péče o veřejná prostranství.
Jejich vzhled, udržovanost a funkčnost zásadně přispívají k dobré kvalitě života v
obcích. Mnoho z obcí si vydefinovalo potřebu kvalifikované péče o obecní zeleň
včetně doplnění kvalitního obecního mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové
koše), který doplní vzhled obce a pozvedne jej. Týká se i údržby a rekonstrukce
veřejného osvětlení v mnoha místech DSO Broumovska. Tyto zdánlivé detaily jsou
pro estetickou funkci místa zásadní a je potřeba věnovat jim náležitou pozornost.
Nabízí se možnosti spolupráce s firmami, které se na městský mobilář zaměřují a ví,
jak jej citlivě zasadit do místa. Může se tak stát výrazným architektonickým prvkem
v obci. Obce mohou v aktivitě spolupracovat a najít jednotný vizuální jazyk.

Priorita 3.5: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA VČETNĚ CHODNÍKŮ
Stav komunikací na území DSO je v mnoha místech nevyhovující, velkou část
komunikací je potřeba zrekonstruovat - včetně mostů. Proto byl vytvořen Generel
mostní sítě, který mapuje stav mostů na celém území DSO a umožňuje tak
starostům přistoupit k postupným rekonstrukcím. V území je také nedostatek
parkovacích míst, a to jak pro občany, tak pro návštěvníky. I to řeší jedna z
koncepcí DSO Broumovska. Síť cyklostezek a cyklotras vzhledem ke zvyšujícímu se
cestovnímu ruchu je v regionu nedostačující a řešení nabízí studie Cyklodopravy na
území. Také je v regionu nedostatek chodníků a jejich stav je mnohdy alarmující. To
vše snižuje bezpečnost cílových skupin obyvatel a návštěvníků území. Naplnění dané
potřeby pomůže především zvýšit bezpečnost dopravy a atraktivitu regionu.
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➢

Aktivita 3.5.1: REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A

CYKLOTRAS

Opatření zahrnuje zejména výstavbu a rekonstrukci chodníků, bezpečných přechodů
pro chodce, míst pro přecházení a stavební úpravy nebezpečných křižovatek a úseků
místních komunikací. Dále také výstavbu a modernizaci cyklostezek a cyklotras,
podporu nemotorové dopravy a alternativních způsobů dopravy, výstavbu a
modernizaci

přestupních

terminálů.

Rekonstrukce

chodníků

i

komunikací

na

některých místech již probíhají, jinde je jejich rekonstrukce plánovaná i v závislosti
na dotačních titulech. Totéž se týká i cyklotras, kterých je v regionu stále nedostatek
a hlavním problémem je mnohdy chybějící propojení, které umožní bezpečnou
cyklodopravu. Vše je zahrnuto v jednotlivých strategiích obcí DSO. Obce mají
zpracovánu studii Cyklodopravy a její realizace je jednou z priorit následujících let,
které se DSO bude věnovat.

➢

Aktivita 3.5.2: PARKOVACÍ MÍSTA

Stejně jako u předchozího bodu, parkovací místa nejsou v území dořešená a míra
zatížení je výrazně ovlivněná sezónností a vysokou návštěvností regionu zejména v
letních měsících. DSO nechalo zpracovat koncepci parkovacích míst, která obcím
navrhne řešení problematiky. Jednotlivé obce si také ve svých strategických plánech
vydefinovaly potřebu rozvoje parkovacích míst nebo naopak - v případě přetížení
automobilovou dopravou. Cílem aktivity není přilákat do regionu více aut, naopak je
nasnadě podporovat alternativní formy dopravy na místo (vlak, kolo, autobus) a
vícedenní turismus, případně dále rozvíjet rezervační systém, jehož průkopníkem je
obec Adršpach.
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➢

Aktivita 3.5.3: MOSTY

Stav mostní sítě v území na mnoha místech již není vyhovující a je nezbytná
rekonstrukce, která zajistí bezpečný stav mostů. Generel mostní sítě, který má DSO
k dispozici, mapuje mosty v území a umožní tak starostům vytipovat ty z nich, které
nezbytně nutně potřebují rekonstrukci. Na základě vytipování pak mohou starostové
přistoupit k žádostem o dotaci a následné realizaci a rekontrukci.

Priorita 3.6: ZAMĚSTNANOST
Na Broumovsku je dlouhodobě větší míra nezaměstnanosti v porovnání s ČR i
Královéhradeckým krajem. Také je zde velké množství osob zatížených exekucí. V
území je nedostatek pracovních příležitostí, ale také nízká ochota některých lidí
pracovat. Podpora motivace lidí pracovat je jednou ze stěžejních aktivit pro rozvoj
regionu. Jedná se o zajištění rekvalifikací, profesního vzdělávání, propojení potřeb
zaměstnavatelů se školstvím atd. Výsledkem bude snížení nezaměstnanosti na
území působnosti území DSO Broumovska.

➢

Aktivita 3.6.1: VÍCE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ A MOTIVACE

Území je dlouhodobě stigmatizováno nedostatkem kvalifikovaných osob na trhu
práce a celkově nízkým podílem osob s vysokoškolským vzděláním v porovnání s
Královehradeckým krajem i Českou republikou. Mladí vzdělaní lidé často zůstávají ve
větších městech kvůli lepšímu uplatnění a vyššímu ohodnocení práce. Je proto
potřeba vytvářet v území podmínky pro příchod těchto lidí (včetně dostupného
bydlení) a přizpůsobit nabídku současným trendům, kdy se spousta práce přesouvá
na home-office a lidé tak mohou lépe než kdy dříve pracovat z domova. Broumov je
jakýmsi průkopníkem tohoto trendu a může lidem pracujícím z domova nabídnout
zázemí sdílených kanceláří a možností pronájmu prostor v případě potřeby. Stejně
tak propojení s CzechInvest může přitáhnout do území podnikatele a poskytnout tak
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nová pracovní místa v území regionu. Problémem území je absence podpory
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (sociální podnikání není vyjma
Broumova rozšířeno) a osob se základním vzděláním. Podpora vzdělávacích kurzů a
profesního poradenství napomůže k uspokojení potřeb jak zaměstnavatele, tak
zaměstnance. Rovněž je vhodné zavádět motivační opatření pro zaměstnance a
propojovat potřeby zaměstnavatelů se školstvím. Koncepce zaměstnanosti, která k
tomuto účelu vznikla, mapuje slabá a silná místa a dalších možností rozvoje
zaměstnanosti v regionu.
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CÍL 4: UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A
KULTURNÍ DĚDICTVÍ V DSO BROUMOVSKO
Priorita 4.1: KULTURA V OBCÍCH
Priorita 4.2: INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU
Priorita 4.3: KULTURNÍ PAMÁTKY V OBCÍCH

Priorita 4.1: KULTURA V OBCÍCH
Kultura a kulturní akce nejsou jen doménou Broumova, spousta se toho odehrává i v
samotných obcích Broumovska - v jednotlivých obcích se děje mnoho kulturních,
sportovních a společenských akcí a působí zde řada aktivních spolků. V mnohých
obcích je také kvalitní zázemí pro volnočasové a kulturní aktivity. Cílem je zachovat
tyto aktivity v obcích (případně je v některých obcích zavést a rozšiřovat), protože
přispívají k pospolitosti a udržování dobrých vztahů mezi lidmi.

➢

Aktivita 4.1.1: PODPORA KULTURNÍHO ŽIVOTA V OBCÍCH

BROUMOVSKA

Obce budou nadále finančně i organizačně podporovat své občany při pořádání
kulturních, sportovních a společenských akcí. K účelům hlubší analýzy byla
zpracována i Koncepce kultury DSO Broumovska, která velmi přehledně mapuje
kulturní život ve všech obcích a navrhuje další možnosti rozvoje, kterými se obce
mohou řídit při dalších aktivitách. Cílem aktivity je podporovat kulturu v menších
celcích a nabídnout kvalitní kulturní vyžití obyvatelům trvale žijícím na území DSO
Broumovska.
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➢

Aktivita 4.1.2: ZÁZEMÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Mnoho obcí si vydefinovalo potřebu a nutnost kvalitnějšího zázemí pro volnočasové
aktivity. Jejich postupná rekonstrukce a modernizace poskytne občanům kvalitní
zázemí pro trávení volného času. Nabízí se i podpora méně tradičních - avšak na
Broumovsku zavedných - outdoorových sportovních disciplín typu horolezectví,
slackline, horská cyklistika, běžkařské trasy atd. Tato pestrá nabídka možností
trávení volného času venku láká specifickou část návštěvníků Broumovska.

➢

Aktivita 4.1.3: MUZEA V OBCÍCH BROUMOVSKA

Cílem aktivity je podpora stávajících a rozvoj nových muzeí na Broumovsku. V
Adršpachu na zámku se nachází Muzeum horolezectví, které skýtá velký potenciál
rozvoje v případě, že se podaří rekonstrukce zámku v Adršpachu a marketing obce
zvládne přilákat návštěvníky a nabídnout jim vhodnou alternativu návštěvy místa
mimo Skalní město. O zřízení Muzea statků Broumovského typu již dlouho uvažuje
obec Božanov a vizi by bylo možné rozvinout a dotáhnout v následujícím horizontu
let. Statky broumovského typu by si souhrnné zpracování včetně publikace rozhodně
zasloužily. V Martínkovicích zase existuje šance zřízení Muzea zemědělství, které by
mapovalo zemědělskou tradici oblasti a poskytlo tak návštěvníkům cenný vhled do
historie fungování regionu. Muzea by pak bylo možné propagovat společně a
nabídnout tak návštěvníkům zajímavý exkurz do historie i součastnosti oblasti
Broumovska.

Priorita 4.2: INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU
Území DSO Broumovska patří k turisticky velmi vyhledávaným oblastem v ČR. Zdejší
cestovní ruch je založen na unikátním kulturním a přírodním bohatství. Problém
cestovního ruchu spočívá zejména v sezónnosti a jednodenním turismu, který
některá místa regionu nadměrně zatěžuje. Za účelem uspokojení poptávky po
ubytování je žádoucí modernizovat a rozvíjet nabízené služby a doplňkovou
infrastrukturu.

Rozprostření návštěvníků po celém regionu je jedním z cílů
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současných strategií cestovního ruchu Broumovska, který si za cíl klade právě
snížení zátěže nejvíce známých míst a rozprostření návštěvnosti.

➢

Aktivita 4.2.1: NE OVERTURISMU

Vybraná místa DSO Broumovska se potýkají s přemírou návštěvnosti, která zatěžuje
únosnou kapacitu území a narušuje křehké ekosystémové vazby. Pilotním projektem,
který začal problém řešit, je iniciativa Technických služeb Adršpach: Rezervační
systém. Díky němu lze předvídat počet návštěvníků a v případě dosažení kapacity
zastavit prodej dalších vstupenek na okruh Skalního města. Problém overturismu lze
řešit i dlouhodobě změnou návyků - například podporou vícedenního turismu,
propagací místa a výzvou k návštěvě mimo hlavní turistickou sezónu, propagací
dalších výjimečných míst v regionu tak, aby se návštěvnost rozprostřela a
nezatěžovala jen několik málo vybraných míst. DSO Broumovsko si za cíl dává rozvoj
a propagaci udržitelné formy turismu, která respektuje místní, lidské, přírodní a
kulturní reálie.

➢

Aktivita 4.2.2: POSÍLENÍ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU,

“ZNAČKA” BROUMOVSKO

Společnost pro destinační management Broumovska (SDMB), jejímž cílem je
udržitelný cestovní ruch a propagace Broumovska na nadregionální a národní úrovni,
je významným aktérem a spoluhráčem DSO Broumovska v oblasti cestovního ruchu.
Cílem je vytvořit z Broumovska konkurenceschopnou destinaci, která poskytne
návštěvníkům dostatek služeb ať už ve formě kvalitních ubytovacích kapacit, kvalitní
gastronomie a dalších souvisejících služeb. Jejich rozvoj lze koordinovat na úrovni
požadavků a možností obcí Broumovska právě ve spolupráci se SDMB. Posilovat
cestovní ruch formou podpory aktivit SDMB, tvorbou propagačních materiálů a
spoluprací s dalšími aktéry na poli cestovního ruchu včetně přeshraniční spolupráce,
je dalším cílem této aktivity.
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➢

Aktivita 4.2.3: ROZPROSTŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI PO BROUMOVSKU

K největším atraktivitám regionu patří přírodní zajímavosti, a to zejména ty, které
souvisejí s pískovcovými útvary - Adršpašsko-teplické skalní město, Broumovské
stěny, Ostaš a Hvězda. Lokality, v nichž se vyskytují, byly prohlášeny národními
přírodními rezervacemi a zasluhují tak zvýšený podíl ochrany. Na území Broumovska
se však nacházejí i méně známé atraktivity, které stojí za povšimnutí, a to včetně
kulturních. Pro naplnění cíle rozprostření návštěvníků po celém regionu a zvýšení
počtu navštěvovaných atraktivních míst je třeba např. budovat nové naučné stezky,
modernizovat cyklotrasy/cyklostezky, rozšiřovat značení turistických tras, propagovat
méně známá místa regionu atd. DSO může být SDMB významným partnerem při
vytipovávání míst, do kterých se dá návštěvnost regionu rozprostřít.

➢

Aktivita 4.2.4: KULTURNÍ PAMÁTKY V OBCÍCH - ÚDRŽBA, OBNOVA A

REKONSTRUKCE

Ochrana kulturního dědictví je na Broumovsku velké téma stejně jako ochrana
životního prostředí. Zlepšením stavu místních památek se bude rozvíjet region nejen
v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že je žádoucí obnovit kulturní dědictví
včetně drobných sakrálních staveb v krajině, DSO se bude podílet na rozvoji aktivit
na podporu péče o kulturní dědictví regionu a komunikovat s obcemi stav památek a
možné rekonstrukce či zlepšení jejich technického stavu.

Unikátní skupina barokních kostelů tvoří společně s benediktinským klášterem
významný komplex místních památek. Přestože již došlo k velké rekonstrukci
kláštera i části barokních kostelů, je stále značná část dalších památek ve špatném
stavebně technickém stavu. Vzhledem k tomu, že byla skupina kostelů prohlášena
národní kulturní památkou, lze očekávat více podpory k rekonstrukci a zlepšení stavu
těchto jedinečných památek Broumovska. Krom kostelů jsou pro Broumovsko
typické drobné sakrální památky, křížové cesty, kaple, statky broumovského typu
atd.
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách DSO Broumovsko a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě v kanceláři
DSO.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do
jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů
případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny
jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.
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