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SWOT analýza území MAS Broumovsko+ 

Silné stránky 

1. v regionu není velké město 21. regionální značení výrobků 

2. nižší hustota obyvatelstva 22. shodné území MAS, ORP, DSO 

3. zdroje kvalitní pitné vody 23. 
otevřené hranice a přeshraniční 

spolupráce 

4. 
existence veřejného osvětlení 

a vodovodu ve všech obcích 
24. aktivní DSO 

5. 
existence kanalizací v obcích a 

optimalizovaná ČOV ve městech 
25. vzdělávací a kulturní centrum 

6. hustá síť turistických tras 26. spolupráce podnikatelů 

7. hustá síť silnic 27. existence sportovišť 

8. dostupnost veřejné dopravy 28. atraktivní krajina 

9. 
dobré silniční spojení polského příhraničí 

s turisticky významnými lokalitami 
29. kulturní a přírodní dědictví 

10. kvalitní životní prostředí 30.  

11. destinační management 31.  

12. údržba krajiny 32.  

13. 
systém informování obyvatel před 

povodněmi 
33.  

14. 
široká nabídka volnočasových aktivit pro 

děti a mládež 
34.  

15. existence spádové nemocnice 35.  

16.  síť sociálních a návazných služeb 36.  

17. dostatečná kapacita sítě ZŠ a MŠ 37.  

18. 
široká nabídka kulturních a sportovních 

aktivit 
38.  

19. 
schopnost komunikovat a řešit společné 

zájmy 
39.  

20. existence domova pro seniory 40.  
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Slabé stránky 

1. 
absence návratu mladých lidí zpět do 

regionu 
23. 

absence specializovaných lékařských 

služeb 

2. 
vysoký počet osob ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 
24. nedostatečná maloobchodní síť 

3. nedostatečná síť cyklostezek a cyklotras 25. 
nedostatečné pokrytí regionu sociálními 

službami 

4. nízká vzdělanost obyvatel 26. 
vliv nedořešených církevních restitucí na 

rozvoj regionu 

5. úbytek obyvatel 27. nevhodná skladba zemědělský plodin 

6. vysoké množství exekucí a osob v exekuci 28. malé využití chátrajících objektů 

7. odloučenost regionu 29. 

půdní a větrná eroze způsobená 

intenzivním zemědělstvím na velkých 

plochách 

8. špatné napojení na dálnice 30. nedostatek pracovních příležitostí 

9. 
nedostatek chodníků, přechodů pro 

chodce a míst pro přecházení 
31. 

špatná dostupnost odborného středního 

školství 

10. 
špatný stav silnic, místních a účelových 

komunikací 
32. nedostatek základní lékařské péče 

11. nedostatečná kapacita parkovacích ploch  33. nedostatek policistů 

12. 
nízká bezpečnost pěší a cyklistické 

dopravy 
34. vysoká přestupková činnost 

13. nevyhovující stav železničních tratí 35. špatný technický stav kulturních památek 

14. 
zaostalá základní infrastruktura v malých 

obcích a okrajových částech měst 
36. 

nedostatečná nabídka aktivit pro 

návštěvníky v případě špatného počasí 

15. nedostatek sociálních a dostupných bytů 37. sezónnost cestovního ruchu 

16. 
špatná spolupráce ze strany polské 

policie 
38. nedostatečné pokrytí mobilním signálem 

17. 
lokální znečištění ovzduší lokálními zdroji 

topení 
39. 

nedostatečně dostupný internet zvláště 

v odlehlých částech regionu 

18. narušený přirozený vodní režim 40. stárnutí obyvatel 

19. 
absence čištění odpadních vod v 

některých částech obcí 
41. nízká vytříděnost odpadů 

20. nevyhovující stav mostů 42. 
závislost na jedné svozové firmě 

komunálních odpadů  

21. 
chybějící denní stacionář a odlehčovací 

služba pro seniory a ZP, chráněné bydlení 
43. nedostatek atraktivních bytů 

22. 
velká kumulace turistů v některých 

oblastech regionu 
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Příležitosti 

1. využití potenciálu mladých lidí 21. 
využití potenciálu vzdělávacího centra 

v broumovském klášteře 

2. 
zlepšení dostupnosti dobudováním 

dálniční sítě 
22. rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

3. využití potenciálu železnice 23. využití dotačních možností EU 

4. 
zkvalitňování dopravní sítě vč. veřejné 

dopravy 
24. rozvoj nových podnikatelských činností 

5. 
zlepšení kvality přístupových komunikací 

k výrobním objektům 
25. 

vhodné podmínky pro zemědělství 

a lesnictví 

6. 
další rozvoj cyklostezek, cyklotras 

a naučných stezek 
26. 

podpora výstavby sociálních a 

dostupných bytů 

7. 
zlepšení vzhledu krajiny rozčleněním 

větších územních celků 
27. posílení výstavby rodinných domů 

8. využití odpadů pro kompostování 28. využití státních dotací 

9. 
využití místních přírodních zdrojů pro 

místní produkci 
29. podpora spolkové činnosti 

10. 
prostor pro uplatnění a život 

kvalifikovaných lidí – např. homeoffice 
30. 

rozvoj další spolupráce a koordinace 

aktivit v území 

11. 
propojení potřeb zaměstnavatelů se 

školstvím 
31. 

realizace vzorových projektů na zádrže 

vody v krajině 

12. 
využití volných objektů včetně 

brownfieldů 
32. vybudování živnostenského inkubátoru 

13. využití potenciálu kvalifikovaných lidí 33. využití alternativních forem vzdělávání 

14. rozvoj sociálního podnikání 34. 
péče o zachování zdrojů kvalitní pitné 

vody 

15. 
využití potenciálu přeshraniční 

spolupráce 
35. 

dobudování kanalizací v obcích 

a podpora individualizovaných řešení 

16. 
výstavba a rekonstrukce (atraktivních) 

bytů 
36. 

systém rozprostření návštěvníků po 

území v čase a prostoru 

17. 
rozšíření nabídky a dostupnosti 

sociálních služeb 
37. 

obnova a údržba polních a lesních cest 

s důrazem na zprůchodnění krajiny 

18. 
využití kulturního a přírodního dědictví 

pro cestovní ruch 
38. příhraniční poloha 

19. 
rozvoj nových služeb v rámci cestovního 

ruchu 
39. transformace zemědělství 

20. celoroční nabídka ubytování 40.  
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Hrozby 

1. 
ohrožení zdrojů pitné vody (vlivem 

sucha) 
21. nedostupnost středoškolského vzdělání 

2. vysoká nezaměstnanost 22. 
centralizace státních i soukromých 

institucí 

3. zhoršení sociální struktury obyvatelstva 23. 
porušení principů trvale udržitelného 

rozvoje 

4. snížení počtu spojů veřejné dopravy 24.  

5. 
devastace přírodních zdrojů 

a znehodnocení krajiny činností člověka 
25.  

6. 
nespolupráce polských orgánů při 

ochraně životního prostředí 
26.  

7. ohrožení lokálními povodněmi a suchy 27.  

8. rušení zdravotnických služeb 28.  

9. zhoršení dostupnosti lékařských služeb 29.  

10. 
 nestabilní podnikatelské prostředí vlivem 

problémů významných zaměstnavatelů 
30.  

11. úbytek pracovních příležitostí 31.  

12. redukce počtu škol 32.  

13. nepředvídatelné změny v legislativě 33.  

14. rasismus, extremismus 34.  

15. úbytek obyvatel 35.  

16. stárnutí obyvatel 36.  

17. zvyšující se intenzita dopravy 37.  

18. 
nedostatek kvalifikovaných osob na trhu 

práce 
38.  

19. 
nízká motivace osob k dalšímu vzdělávání 

a nízká motivace k práci 
39.  

20. špatná údržba krajiny 40.  
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