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Analytická část 

2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS vychází z informací a poznatků získaných na základě rozhovorů se 

zástupci obcí, z dotazníku pro obyvatele Broumovska, z jednání pracovních skupin a z aktualizované socioekonomické analýzy území MAS.  

Tabulka 1 Analýza rozvojových potřeb území MAS Broumovsko+ 

Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území  

A Rozvoj veřejné 

infrastruktury a revitalizace 

chátrajících objektů 

Veřejná infrastruktura na Broumovsku se v posledních letech zkvalitnila a je důležité v tomto trendu pokračovat. Na 

základě rozhovorů se zástupci samospráv z území MAS jsou záměry obcí (v rámci veřejné infrastruktury) v příštích letech 

prioritně orientovány na rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras, rekonstrukci místních komunikací a obecních mostů, 

výstavbu chodníků, rekonstrukci a vybavení obecních budov a budov pro formální a zájmové vzdělávání. Slabou stránkou 

regionu je převládající trend stárnutí obyvatelstva dohromady s odchodem především mladých lidí. Chybí zde sociální 

služby typu azylové domy, odlehčovací služby apod. Také problematika tzv. sociálního a dostupného bydlení je v rámci 

regionu řešena velmi okrajově. V území působnosti MAS se nachází mnoho chátrajících objektů a 5 brownfieldů k 31. 12. 

2020 (dle Národní databáze brownfieldů Czechinvest). Brownfieldy jsou v soukromém (3) i veřejném (2) vlastnictví a 

nachází se ve 3 obcích. Chátrající objekty jsou především bývalé podniky a zemědělské budovy jak v soukromém, tak ve 

veřejném vlastnictví.  

Podporou výše zmíněných aktivit dojde ke zkvalitnění života a zvýšení bezpečnosti obyvatel na Broumovsku. Investicí do 

rekonstrukce a revitalizace chátrajících objektů a brownfieldů a jejich využití pro výstavbu bytů, popř. sociálního a 

dostupného bydlení dojde nejen ke zkvalitnění infrastruktury regionu, ale také k vytvoření podmínek pro atraktivní 

prostředí k bydlení a tím omezení odchodu obyvatel z území MAS. 
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A1 Výstavba a rekonstrukce 

objektů k bydlení 

Nabídka volných bytů a parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů je v území působnosti MAS omezená. 

Problematika sociálního bydlení (nízkonákladové bydlení pro jednotlivce, osamělé rodiče s dětmi aj.) se zde téměř neřeší. 

V území je evidována poptávka po novém bydlení, proto je jedním z aktuálních cílů podpora rekonstrukcí a revitalizací 

objektů k vybudování dostupného a atraktivního bydlení, popř. zasíťování pozemků a výstavba nových objektů k bydlení. 

A2 Zvýšení kvality občanské 

vybavenosti 

V území působnosti MAS je nedostatek zdravotnického personálu, především specializovaných lékařských služeb. Centrem 

sociálních služeb je především město Broumov a téměř jediný subjekt (Centrum sociálních služeb Naděje Broumov). V 7 

obcích chybí stálý obchod s potravinami. Na Broumovsku je dostatečné množství škol. V souvislosti s negativním 

demografickým vývojem existuje tlak na redukci počtu škol, především v malých sídlech, v nichž probíhá výuka v tzv. 

malotřídkách. Ve školách chybí odborné učebny, jež by disponovaly moderními technologiemi a byly zázemím pro rozvoj 

logického a technického myšlení (např. odborná polytechnická učebna). Více o občanské vybavenosti v kap. 1.1.1. 

Podporou rozšiřování zdravotní a sociální oblasti se zvýší kvalita života v regionu, a to především pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, neboť by nemuseli dojíždět navštěvovat sociální a specializované lékařské služby a obchody 

s potravinami mimo území obce, ve které žijí. Jedná se o zajištění dostupnosti těchto služeb v odlehlých oblastech (např. 

formou terénní sociální služby, pojízdnou prodejnou apod.).  Investice do infrastruktury pro vzdělávání přispějí ke zvýšení 

kvality výuky žáků a práce učitelů v regionu. 

A3 Revitalizace veřejných 

prostranství měst a obcí 

Veřejná prostranství jsou místa, kde se utváří kulturní i sociální klima vesnic i měst. Veřejná prostranství jsou také integrální 

součástí kulturního dědictví regionu. Z těchto důvodu byla v minulosti revitalizaci veřejných prostranství věnována velká 

pozornost a mělo by tomu tak být i v následujících letech. Do revitalizace prostranství je důležité zakomponovat prvky 

mající pozitivní vliv na životní prostředí, např. mitigační a adaptační opatření pro zadržování vody v intravilánu obcí či 

výsadbu doprovodné zeleně. Konkrétně se jedná o výsadby zeleně v obecních parcích, alejích, na náměstích, hřištích, 

sídlištích apod. S tím také souvisí doplnění městského mobiliáře. 
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A4 Revitalizace nevyužitých 

chátrajících objektů 

Výskyt brownfieldů a chátrajících objektů v území působnosti MAS snižuje atraktivnost prostředí a negativně působí na 

rozvoj cestovního ruchu a životního prostředí. V případě brownfieldů se jedná o areál Benediktínského opatství sv. Václava 

v Broumově, objekt bývalé fary v Martínkovicích, areál kotelny v Meziměstí, objekt bývalého klášterního mlýna v Broumově 

a bývalého Městského hotelu v Broumově. V případě chátrajících budov se jedná se o objekt bývalého pivovaru v 

Broumově, areál bývalé provozovny Veby v Martínkovicích, areál bývalého ZD v Martínkovicích atd. 

Investice do rekonstrukce a revitalizace brownfieldů a chátrajících budov pomohou zajistit nové prostory vhodné např. pro 

dostupné a atraktivní bydlení, zdravotní, sociální a návazné služby či podnikatelskou činnost. 

B Zkvalitnění dopravy a 

cyklodopravy 

Stav místních komunikací na území MAS je špatný, velkou část je potřeba zrekonstruovat včetně mostů. Je zde nedostatek 

parkovacích míst, a to jak pro občany, tak pro návštěvníky. Síť cyklostezek a cyklotras je, vzhledem ke zvyšujícímu se 

cestovnímu ruchu a rostoucímu trendu využití cyklodopravy při dopravě do zaměstnání v regionu, nedostačující. Také je 

v regionu nedostatek chodníků. To vše snižuje bezpečnost cílových skupin obyvatelé a návštěvníci území MAS. 

Naplnění dané potřeby pomůže především zvýšit bezpečnost dopravy a atraktivitu regionu. Také tím bude podpořena 

k životnímu prostředí šetrná forma dopravy. 

B1 Rekonstrukce stávající 

nevyhovující či budování 

nové dopravní infrastruktury 

Stav dopravní infrastruktury na Broumovsku se díky investicím z místních, národních i evropských zdrojů postupně 

zlepšuje, ale stále je řada problémů, které je nutné řešit. 

V regionu je stále řada komunikací, jejichž technický stav je nevyhovující. Důležité je také se zaměřit na budování nové 

dopravní infrastruktury, místních komunikací, infrastrukturu pro chodce a cyklisty a dalších dopravních staveb včetně 

parkovišť. Na základě animace území bylo zjištěno, že 5 obcí má mezi svými prioritními záměry rekonstrukci místních 

komunikací vč. mostů a chodníků a 10 obcí se plánuje zaměřit na podporu cyklodopravy. 

C Rozvoj a zkvalitnění 

občanského života 

Na Broumovsku je bohatý kulturní a společenský život ve smyslu pořádání plesů, koncertů, poutí, setkávání seniorů apod. 

Funguje zde i řada volnočasových a sportovních organizací. Další kulturní a komunitní rozvoj je hlavním předpokladem 

zvyšování kvality života v řešené oblasti, a proto je další rozvoj této oblasti potřebný. 

Podporou pořádání kulturních aktivit NNO a komunitního setkávání přispějeme k udržení a dalšímu rozvoji komunitní 

spolupráce. Důležitým krokem je také zaměření na zvýšení gramotnosti dětí, žáků i dospělých v regionu prostřednictvím 

vzdělávání, např. nabídkou různých workshopů, seminářů a přednášek se zajímavými lidmi pro danou věkovou kategorii. 
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Také je potřeba stále pracovat na zlepšení spolupráce jednotlivých škol (např. prostřednictvím aktivit MAS) a vzájemné 

výměně zkušeností a předávání si příkladů dobré praxe. 

C1 Podpora vzdělanosti 

obyvatel regionu 

Vzdělanostní struktura na území MAS, přestože se v čase zvyšuje, je výrazně nižší ve srovnání s Královéhradeckým krajem 

a Českou republikou. Jedním z hlavních témat je hrozba redukce škol na Broumovsku. Jedná se především o sloučené 

základní školy v Jetřichově, Martínkovicích, Adršpachu, Teplicích nad Metují a ve Vernéřovicích.  Více informací k tématu 

školství/vzdělávání na Broumovsku je uvedeno v kapitole 1.1.1. 

Vedle vzdělávací infrastruktury (viz A2) je také nutné se zaměřit na rozvoj vzdělanostní kapacity území. Proto je potřeba 

rozšířit nabídku workshopů, seminářů a přednášek, jež budou zajímavé a účelné pro děti, žáky i dospělé a nabídku kurzů 

pro učitele či potenciální lektory. Na Broumovsku vzniká tzv. charakterové vzdělávání, jehož podporou je možné přispět 

ke zkvalitnění osobního profilu občanů regionu. S rozšiřováním nabídky vzdělávacích aktivit souvisí rovněž modernizace 

(vč. digitalizace) vybavení škol i dalších vzdělávacích institucí a organizací. Naplnění této potřeby napomůže zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva a kvality vzdělávání. 

C2 Posílení sociálních 

vztahů a solidarity 

Městské a obecní plesy, koncerty na dětském hřišti v Broumově, pouť v Broumově apod. tvoří základnu pro rozvoj 

kulturního, společenského a komunitního života v regionu. Z tohoto důvodu je nutné tyto aktivity dále rozvíjet. Je nutné 

se také zaměřit na informační a vzdělávací kampaň v oblasti podpory participace a posilování komunitního života. 

C3 Podpora aktivního života 

v regionu 

V území působnosti MAS je činorodá řada volnočasových a sportovních organizací. Jedná se především o sdružení 

dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednoty a NNO. Členové těchto spolků často pořádají různé společenské a kulturní 

akce, ale nedisponují velkým kapitálem. 

Podpora těchto spolků vede k naplnění potřeby společného setkávání. Tyto akce jsou veřejné, mohou je tedy navštěvovat 

také lidé z cílové skupiny sociálně vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením.  Tím se začleňují do komunity regionu a 

mají prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. 
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D Rozvoj podnikatelských 

aktivit a podpora využívání 

moderních technologií 

V území MAS je celkem 1 660 ekonomických subjektů a z toho je 68,6 % živnostníků. Mnoho z těchto podnikatelů má 

zájem modernizovat a inovovat vybavení či rekonstruovat své prostory včetně energetických úspor. Vzhledem k finanční 

náročnosti těchto akcí je žádoucí využít dotačních možností. 

Investice do nezemědělského podnikání v území MAS je klíčovou aktivitou pro rozvoj celého regionu (podpora 

ekonomické soběstačnosti a nabídky pracovních příležitostí). Důležitá je také podpora spolupráce místních podnikatelů, 

kulturního a kreativního průmyslu a vzájemné předávání si zkušeností. 

D1 Podpora vzniku, rozvoje 

a zvyšování 

konkurenceschopnosti 

místních podnikatelů 

Místní nezemědělští podnikatelé považují využití dotačních možností za administrativně velice náročné a v současné době 

jich moc nevyužívají, přestože by to prospělo zvýšení konkurenceschopnosti jejich podnikání. Kancelář MAS proto provádí 

animační aktivity a žadatelům se aktivně věnuje a po vzájemné dohodě asistuje při všech administrativních úkonech. 

Aktivizace místních podnikatelů je tedy další klíčovou aktivitou v území MAS. Je třeba potencionální žadatele intenzivněji 

motivovat a za podpory kanceláře MAS je vést k modernizaci dané podnikatelské činnosti. Investice do provozoven, 

sociálního podnikání a do vzájemné spolupráce v rámci nezemědělského podnikání přispěje k posílení ekonomického 

soběstačnosti regionu, potažmo se zvýší nabídka pracovních příležitostí. MAS dlouhodobě sbírá záměry místních 

podnikatelů a v současné době evidujeme 37 projektových záměrů od 23 potencionálních žadatelů v celkové hodnotě 

zhruba 1,9 mld. Kč. 

E Optimalizace zemědělství 

a lesnictví v regionu 

Orná půda a lesní pozemky svou rozlohou zabírají více než 70 % pozemků v území MAS (tj. přes 18 tis. 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. 

Podpora modernizace zemědělství – výstavba a obnova zemědělských objektů, diverzifikace činnosti zemědělských 

subjektů a modernizace zemědělské a lesnické techniky – vede k zefektivnění zemědělské výroby a obnově místní krajiny. 

Je důležité podporovat tradiční zemědělské osevní postupy, které udržují zemědělskou půdu v dobrém stavu. V některých 

případech je vhodné přejít na dočasné či trvalé zatravnění orné půdy. Podpora chovu hospodářských zvířat má 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

6 

z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na vlastnosti půdy.  Mimo nerostů, ze kterých půda vznikla, má zásadní vliv obsah 

humusu, který je do velké míry spojený právě s chovem dobytka. Ovlivňuje měrnou i objemovou hmotnost a strukturu 

půdy. Struktura půdy vyjadřuje velikost a tvar půdních agregátů, závisí právě na obsahu humusu, má vliv na vzdušnost 

půdy, kapilaritu a tím na hospodaření s vodou (vodní režim půdy) narušování půdní struktury prudkými dešti a erozí, popř. 

nevhodným obděláváním.  

Chov hospodářských zvířat má také pozitivní dopad na zaměstnanost na venkově. 

Na počet chovaných zvířat má v od roku 2015 v obcích v působnosti MAS vliv přítomnost vlků. Mimo přímé útoky na 

pasená zvířata, vlci ovlivňují strukturu zemědělství a vzhled krajiny i nepřímo. Realizované opatření na ochranu stád před 

útoky vlků (vysoké elektrické ploty, přítomnost pasteveckých psů) mají negativní vliv na průchodnost krajiny a komfort 

pobytu lidí v přírodě. Narušování přirozeného režimu pasených zvířat a jejich zavírání na noc je proti přirozenosti, a tedy 

v rozporu s jejich welfare. 

E1 Modernizace zemědělství 

a lesnictví 

V území MAS je velká plocha znehodnocené krajiny. Důvodem jsou intenzivní zemědělství, kalamity, extrémní sucho atd. 

Zemědělský půdní fond je příliš zorněný a je zde nevhodná skladba plodin. To vše vede k degradaci krajiny v regionu. 

Naplnění potřeby modernizace zemědělských objektů a zemědělské činnosti napomůže obnově místní krajiny a její 

adaptaci na klimatickou změnu. Důležitá je také podpora pěstební činnosti a všech opatření proti suchu. 

E2 Péče o zemědělskou a 

lesnickou infrastrukturu 

včetně souvisejících objektů 

Na území působnosti MAS jsou velké plochy v krajině, které již mají nepříznivý vliv na úrodnost a suchost krajiny. 

Podpora obnovy, rekonstrukce a budování zemědělské a lesnické infrastruktury vede ke zkvalitnění a zvýšení hustoty 

lesních a polních cest a podpora výstavby a obnovy souvisejících objektů vede k celkovému zefektivnění zemědělství 

v regionu. Výsledkem bude krajina rozčleněná na menší územní celky, které budou v souladu s přírodou a povedou 

k jejímu obnovení. 
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F Zvýšení potenciálu pro 

uplatnění na trhu práce 

Na Broumovsku je dlouhodobě větší míra nezaměstnanosti v porovnání s ČR i Královéhradeckým krajem. Také je zde velké 

množství osob zatížených exekucí, sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. V území MAS je nedostatek 

pracovních příležitostí. Podpora zaměstnanosti 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 MAS. 

F1 Podpora zvýšení profesní 

kvalifikace a spolupráce se 

zaměstnavateli 

Nedostatek kvalifikovaných osob na trhu práce je pro území MAS dlouhodobým problémem. Mladí lidé se vzděláním totiž 

zůstávají ve větších městech za účelem lepšího uplatnění a vyššího ohodnocení odváděné práce. Dalším problémem je 

zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a osob se základním vzděláním. 

Podpora vzdělávacích kurzů a profesního poradenství (vč. inkubátorů a start-up) napomůže k uspokojení potřeb jak 

zaměstnavatele, tak zaměstnance. Rovněž je vhodné zavádět motivační opatření pro zaměstnance a propojovat potřeby 

zaměstnavatelů se školstvím. 

G Zajištění efektivní 

propagace podnikatelských 

subjektů 

Broumovsko není pouze hospodářsky a sociálně slabým regionem, ale také stále poměrně neznámým územím. Je potřeba 

do území MAS „nalákat“ nové podnikatele ale také rozvíjet podnikání u těch stávajících. Zároveň je potřeba propagovat 

zajímavé místní podnikatelské subjekty a jejich činnosti. 

Naplnění této potřeby povede ke zvýšení povědomí o území a možnému navázání nových kontaktů mezi podnikateli, to 

přispěje k rozvoji a posílení ekonomické soběstačnosti regionu. 

G1 Propagace 

podnikatelských aktivit v 

regionu 

Broumovsko je hospodářsky a sociálně se rozvíjející region. Pro udržitelný rozvoj podnikatelské činnosti je potřeba 

podporovat marketingové a propagační aktivity vedoucí ke zvýšení ekonomické soběstačnosti podnikatelů v regionu. 

Podnikatelské aktivity pomáhá propagovat a dále propagovat bude Podnikatelský klub Broumovska, který zde řadu let 

působí a rovněž pomáhá sdílet dobrou praxi, zkušenosti a informace. Dále na Broumovsku funguje systém regionálního 

značení výrobků a je třeba ho dále podporovat a rozvíjet, jelikož se tím dokládá kvalita, která zároveň pomáhá region 

propagovat. 

Rozvoj propagace a marketingu přispěje k udržitelnosti a iniciaci dalších podnikatelských aktivit v regionu.  
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H Ochrana kvalitního 

životního prostředí 

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, ale z celkového pohledu je životní prostředí 

nejen na území MAS v kritickém stavu. Jedná se o extrémní sucha, povodně, eroze, nedostatek zeleně v krajině, zastaralé 

lokální zdroje energie atd. MAS Broumovsko+ je nejúspěšnější MAS v Královéhradeckém kraji v čerpání finanční podpory 

na realizaci projektů v rámci OPŽP. 

Je tedy vhodné využít zájmu o výsadby a dále pokračovat v podobných projektech, které zvyšují zájem o údržbu a ochranu 

krajiny. Dále také podporovat zavádění a využívání obnovitelných zdrojů energie a iniciaci projektů (i studií) pro obnovu 

krajiny apod., což povede ke zlepšení životního prostředí v regionu a k adaptaci na klimatické změny. 

H1 Zachování kvalitního 

životního prostředí a zdrojů 

pitné vody 

V území MAS se nachází příliš zorněná půda, vodní a větrné eroze, rozsáhlé plochy pozemků a celkově je půda extrémně 

vysušená. Díky intenzivnímu zemědělskému i lesnickému hospodaření či melioračním opatřením krajina není schopna 

zadržet vodu. Je třeba se adaptovat na změnu klimatu především přístupem v péči o krajinu a realizovat aktivity umožňující 

zadržet vodu v krajině.  

Naplněním této potřeby napomůžeme návratu krajiny do udržitelného stavu. Prostřednictvím psaní studií proveditelnosti 

pro adaptaci na změnu klimatu budou jasně vymezené cesty k obnově místní krajiny. V rámci naplnění této potřeby je 

také nutná investice do opatření pro zádrž vody v krajině (např. výsadby zeleně, rozčlenění velkých pozemků, zdrsnění 

krajiny tzv. svejly atd.). 

H2 Zadržování vody 

v krajině a usměrňování 

jejího pohybu 

Území MAS trápí problém dlouhodobého sucha. Při nárazových deštích krajina není schopna vsáknout vodu vzhledem ke 

svému znehodnocenému stavu. 

Pro nápravu je potřeba investovat do vsakovacích a retenčních zařízení, protipovodňových opatření včetně zpracovávání 

potřebných studií. 
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H3 Čištění odpadních vod 

Osm obcí z území MAS disponuje kanalizací s napojením na ČOV. V těchto obcích jsou ale také výjimečně domy 

s individualizovaným řešením, tedy nezávislé na obecní kanalizaci. Ostatních 6 obcí nemají vybudování kanalizace mezi 

svými prioritními záměry. Avšak je žádoucí již existující ČOV modernizovat a optimalizovat, protože v několika místních 

částí není dobudována (např. v Olivětíně). 

Naplněním této potřeby pomůžeme efektivnějšímu nakládání s odpadními vodami. Výsledkem bude moderní a 

dlouhodobě udržitelná vodohospodářská infrastruktura. 

H4 Modernizace 

energetické infrastruktury 

Území působnosti MAS je nedostatečně vybaveno inovativními a moderními technologiemi v oblasti moderní energetiky. 

Podíl ekologicky šetrných obnovitelných zdrojů v regionu je velmi nízký. Území tedy není připraveno přecházet na zvýšení 

užívání elektrické 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 přispějeme k udržitelnému stavu energií v regionu. Otevírá se zde široký prostor pro 

uplatnění přístupů komunitní energetiky. V regionu jsou vhodné podmínky pro instalaci vodních elektráren, proto by bylo 

vhodné tento způsob zavádění zdrojů obnovitelné energie využít. V rámci rozvoje elektrické energie je také potřeba rozšířit 

síť nabíjecích stanic na elektrokola, potažmo na automobily. 

I Zvýšení účinnosti při 

nakládání s odpady 

Nakládání s odpady v území není v současné době považováno za efektivní. V regionu nejsou zavedeny moderní a 

inovativní technologie v rámci oběhového hospodářství. K tomuto stavu přispívá skutečnost, že je celé území závislé na 

jediné svozové firmě.  

Úpravou a modernizací systému pro nakládání s odpady přispějeme k jeho zefektivní a zvýšení vytříděnosti odpadů. Také 

se zde nabízí možnost vytvoření vlastního svozového a skládkového systému. 
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I1 Modernizace systémů pro 

nakládání s odpady 

Na území MAS je problematická nízká vytříděnost odpadů, a to i přes neustále probíhající osvětu a zavádění nových 

opatření. Nejedná se o problém pouze u domácností, ale také u podnikatelských subjektů včetně zemědělců.  

Zavedením inovativních motivačních systémů v oblasti odpadového hospodářství se zvýší vytříděnost odpadů. 

J Prohloubení znalostí o 

ochraně životního prostředí 

Ochrana životního prostředí je pro území MAS velké a důležité téma vzhledem k současnému stavu krajiny, který je 

nezbytné zlepšovat kvůli zachování jejích přirozených funkcí. Mnoho lidí tuší vážnost tohoto problému, ale nevědí, jak 

navrátit krajině zpět její původní sílu a diverzitu.  

Je potřeba o tomto problému mluvit více konkrétně a důrazně. Poslouchat odborníky na danou problematiku, vést 

kampaně, vytvářet studie, dokumentace atd. Pro posun v nápravě krajiny je nutné klást důraz na prohloubení znalostí 

všech zúčastněných (včetně obyvatel) o aktivitách přispívajících k ochraně životního prostředí. 

J1 Podpora aktivit v rámci 

EVVO a VUR 

Příroda a krajina je na Broumovsku pro obyvatele velmi důležitá a cení si jí. Přesto je krajina ve stavu, kdy je nezbytné 

uskutečňovat aktivity vedoucí k obnově jejích přirozených funkcí. 

Za tímto účelem je vhodné podporovat realizaci aktivit EVVO, VUR a vzájemnou výměnu zkušeností. Kvalitní 

environmentální vzdělávání od mateřských škol pomáhá zvyšovat pouto obyvatel k životnímu prostředí a zároveň jim 

umožňuje poznat jeho zranitelnost i důležitost pro kvalitní život. 

K Modernizace a rozvoj 

cestovního ruchu 

Území MAS Broumovsko+ patří k turisticky velmi vyhledávaným oblastem v ČR. Zdejší cestovní ruch je založen na 

unikátním kulturním a přírodním bohatství. Mezi nejvíce problematické oblasti však patří ubytovací kapacity, které jsou 

v průběhu sezóny nedostatečné. S rostoucím počtem návštěvníků se zvyšuje návštěvnost významných místních 

turistických cílů a dochází k jejich přeplněnosti.  

Za účelem uspokojení poptávky po ubytování a rozprostření návštěvníků po celém regionu je žádoucí modernizovat a 

rozvíjet nabízené služby a doplňkovou infrastrukturu. 
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K1 Rozšíření nabídky 

ubytovacích kapacit 

Cestovní ruch má na Broumovsku silný potenciál, ale mezi jeho největší nevýhody patří sezónnost.  

Za účelem uspokojení poptávky zde musí vzniknout nové ubytovací kapacity, případně se musí navýšit kapacita stávajících 

zařízení. Je potřebné rovněž investovat do rovněž do stravování a pohostinství, které s tím bezprostředně souvisí. 

K2 Zatraktivnění místního 

kulturního i přírodního 

dědictví 

K největším atraktivitám regionu patří přírodní zajímavosti, a to zejména ty, které souvisejí s pískovcovými útvary. Jsou 

natolik známé a významné, že lokality, v nichž se vyskytují, byly prohlášeny národními přírodními rezervacemi. Na území 

MAS se však nacházejí i méně známé atraktivity, které stojí za povšimnutí, a to včetně těch kulturních.  

Pro naplnění cíle rozprostření návštěvníků po celém regionu a zvýšení počtu navštěvovaných atraktivních míst je třeba 

např. budovat naučné stezky, modernizovat cyklotrasy/cyklostezky či rozšiřovat značení turistických tras. Součástí aktivit 

v rámci cestovního ruchu je také kvalitní a ucelená propagace a marketing místních atraktivit a podpora opatření pro jeho 

dlouhodobou udržitelnost. 

K3 Rozvoj základní a 

doplňkové infrastruktury 

pro cestovní ruch 

Za účelem nepřetěžování nejznámějších míst regionu v souvislosti s kumulací návštěvníků je žádoucí zvýšit počet atraktivit 

regionu, aby došlo k jejich přiměřenému a vhodnému rozprostření. V této souvislosti se plánuje zřizovat v místech 

atraktivit doplňková infrastruktura. 

L Propagace a podpora 

služeb v cestovním ruchu 

Broumovsko je mimořádně atraktivní území z hlediska potenciálu v cestovním ruchu. Pro maximální využití tohoto 

potenciálu je nutné více propagovat služby místních ubytovatelů a získávat nové zkušenosti prostřednictvím cílené 

spolupráce s dalšími subjekty. 

L1 Posílení oblasti 

cestovního ruchu 

Na území MAS působí Společnost pro destinační management Broumovska (SDMB), jejímž cílem je udržitelný cestovní 

ruch a propagace Broumovska na nadregionální a národní úrovni. Dalším důležitým cílem je vytvořit z Broumovska 

konkurenceschopnou destinaci. Působí zde také několik soukromých aktérů, jež svou podnikatelskou činností (ubytovací 

a stravovací zařízení apod.) pomáhají rozvoji cestovního ruchu na Broumovsku. 

Podporou místních aktérů, aktivit SDMB a dalších subjektů na poli cestovního ruchu včetně přeshraniční spolupráce, se 

dokážeme přiblížit cíli „Broumovsko – konkurenceschopný region“. 
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M Péče o kulturní dědictví 

regionu 

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, budeme rozvíjet 

aktivity na podporu péče o kulturní dědictví regionu. 

M1 Zlepšení technického 

stavu památek 

Cestovní ruch na Broumovsku těží mimo přírodního dědictví také z dědictví kulturního. Na území se nachází unikátní 

skupina barokních kostelů, která společně s benediktinským klášterem tvoří 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.  

Pro další rozvoj území patří mezi priority MAS zlepšení technického stavu památek. 

Pozn.: Totožnou rozvojovou potřebu lze najít u opatření 1.3.3 a 1.3.4 (C3), dále 2.3.1 a 2.3.2 (F1), 2.4.1 a 2.4.2 (G1), 4.1.2 a 4.1.3 (K2), 4.1.4 a 4.1.5 

(K3). 
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