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Dobrý den, 

 

jak jistě víte, kancelář MAS aktuálně pracuje na tvorbě nové Strategie pro období 2021-2027. Za tímto účelem jsme 

pořádali již tři pracovní skupiny. První z nich byla se starosty měst a obcí a řešili jsme aktuální problémy a potřeby 

Broumovska. Druhá a třetí pracovní skupina proběhly za účasti vybraných aktérů z území MAS, kde jsme se zaměřili 

na aktualizaci SWOT analýzy. Z každé ze dvou posledních pracovních skupin vzešlo několik nových nápadů, které 

jsme do SWOT analýzy zahrnuli. Dále z nich ale také vzešlo několik sporných bodů, které bychom potřebovali s Vaší 

pomocí doladit. Vzhledem k aktuální situaci spojené s koronavirovou krizí Vás nemůžeme pozvat na osobní setkání, 

proto se na Vás obracíme touto cestou. 

V příloze e-mailu naleznete podklady, kde jsou uvedeny podrobné informace ke sporným bodům SWOT analýzy a 

zároveň v nich naleznete odkaz na dotazník, pomocí kterého můžete vyjádřit svůj názor. 

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

 

Děkujeme za spolupráci! ���� 

Kristýna Jagošová a Dominika Sedláčková 

 

 

Mgr. Kristýna Jagošová 

MAS Broumovsko+, z. s. 

Mobil: 734 860 332 

Tel: 491 521 281 

http://www.mas.broumovsko.cz/ 
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Program: 

Zahájení

Informace o přípravě nového programového období 

Finální aktualizace SWOT analýzy



Informace o přípravě 

nového programového 

období



Standardizace MAS

 Standardizace MAS

 Ve čtvrtek 8. 10. 2020 byla 

schválena žádost o kontrolu 

dodržování standardů MAS. 

Standardizace naší MAS byla 

schválena mezi 25 prvními 

v ČR.



Informace o přípravě nového programového 

období

 Nová Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+

 Co nás ještě čeká?

 Jednání s lokálním koordinátorem pro komplexní řešení problematiky zadržování vody v 

krajině.

 Sběr projektových záměrů od podnikatelů, škol a neziskových organizací vč. spolků.

 Doplnění chybějících kapitol.

 Schválení Strategie Valnou hromadou MAS Broumovsko+.

 Odevzdání Strategie pro období 2021-2027 – předpoklad leden 2021.

 Operační programy nového období 2021-2027: 

 IROP 2, OP Z+, SZP, OP ŽP, OP TAK, OP JAK

 S jistotou lze říci pouze to, že MAS bude v novém období spravovat IROP 2, OP ŽP a 

SZP.



Finální aktualizace SWOT 

analýzy



Sporné body SWOT analýzy

 Pracovní skupiny se na většině problémů a potřeb území, tedy bodů ve SWOT 

analýze shodly, jak můžete vidět v přiloženém dokumentu SWOT analýza území 

MAS Broumovsko+.

 Body, na kterých se pracovní skupiny neshodly bychom rádi vyřešili v rámci této 

finální pracovní skupiny.

 Na následujícím slidu jsou uvedeny jednotlivé sporné body. 

 Žádáme Vás, abyste nám sdělili Váš názor ohledně těchto bodů. Vytvořili jsme pro 

zjednodušení speciální dotazník - https://forms.gle/XUUWTEWdNaM2Sb5d7.

https://forms.gle/XUUWTEWdNaM2Sb5d7


SWOT analýza – poznatky k diskuzi

Silné stránky Slabé stránky Hrozby

Budování kanalizací v 

obcích

Vzdálenost od větších 

center

Nevyhovující silniční spojení 

polského příhraničí

Dobré silniční spojení 

polského příhraničí s 

turisticky významnými 

lokalitami

Půdní eroze způsobená 

intenzivním zemědělstvím 

na velkých plochách

Optimalizovaná ČOV ve 

městech

Špatné napojení na dálnice

Údržba krajiny Narušený přirozený vodní 

režim

Nabídka ubytování Odloučenost regionu



V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Kristýna Jagošová

E-mail: mas@broumovsko.cz

Tel. č.: 734 860 332

Dominika Sedláčková

E-mail: mas.manazer@brumovsko.cz

Tel. č.: 737 207 534



Děkujeme za spolupráci :)





Vyhodnocení dotazníku 
Finální aktualizace SWOT analýzy problémů a 
potřeb území MAS Broumovsko+ 
Respondenti: 

o Jan Školník a jeho agentury 

o Jana Králová-obec Heřmánkovice 

o PRIKNER-tepelné zpracování kovů 

o Jaromír Jirka-obec Martínkovice 

o Vláďa Grusman 

o Alena Rusinová 

o Tomáš Havrlant-obec Vernéřovice 

o Taťána Loudová-MŠ Broumov 

o Jan Rusin-TS města Broumova ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

o Rita Tučková-Penzion Tuček 

o Kristýna Jagošová 

o Miloš Andrš 

o ŘKF-děkanství Broumov 

o Eva Mücková 

o Jiří Rak 

o Pavlína Štěpánová 

o Martin Minařík 

o Libuše Rosová-obec Křinice 

o Petr Osoba-Hobra-Školník 

 

SILNÉ STRÁNKY - Budování kanalizací v obcích 

➢ PONECHAT 

 
 



SILNÉ STRÁNKY - Dobré silniční spojení polského příhraničí s turisticky významnými 

lokalitami 

➢ PONECHAT 

 

SILNÉ STRÁNKY - Optimalizovaná ČOV ve městech - k diskuzi, zda nedat jen ve městech, 

případně sloučit s bodem "Budování kanalizací v obcích" a přejmenovat na "Existence 

kanalizace v obcích a optimalizovaná ČOV ve městech" 

➢ Sloučit s bodem "Budování kanalizací v obcích" a přejmenovat na "Existence 

kanalizace v obcích a optimalizovaná ČOV ve městech" 

 

 

 

 

 

 



SILNÉ STRÁNKY - Údržba krajiny 

➢ PONECHAT 

 

SILNÉ STRÁNKY - Nabídka ubytování 

➢ PŘESUNOUT DO PŘÍLEŽITOSTÍ  

 

SLABÉ STRÁNKY - Vzdálenost od větších center - k diskusi, zda nepřejmenovat spíše na 

"Odloučenost regionu" 

➢ PŘEJMENOVAT NA „ODLOUČENOST REGIONU“ 

 



SLABÉ STRÁNKY - Půdní eroze způsobená intenzivním zemědělstvím na velkých plochách 

➢ PONECHAT 

 

SLABÉ STRÁNKY - Špatné napojení na dálnice 

➢ PONECHAT 

 

SLABÉ STRÁNKY - Narušený přirozený vodní režim 

➢ PONECHAT 

 



SLABÉ STRÁNKY - Odloučenost regionu - k diskuzi, zda je to takový rozdíl a nesloučili 

bychom to se "Vzdáleností od větších center" 

➢ SLOUČIT SE „VZDÁLENOST OD VĚTŠÍCH REGIONŮ“ 

 

HROZBY - Nevyhovující silniční spojení polského příhraničí 

➢ SMAZAT 

 

Prostor pro Vaše poznámky 

1. Údržba krajiny - je otázkou, co si pod tímto pojmem představíme. Obdělané 100 ha lány jsou 

udržované, ale zneprůchodňují krajinu a asi nejsou úplně přirozené. Jde o nastavení 

zemědělských dotací, aby pro zemědělce bylo výhodnější mít pole rozčleněná na menší kusy a 

používat i menší techniku. To by se samozřejmě projevilo i na menším poškozování komunikací, 

větší bezpečnosti silničního provozu a větší zaměstnanosti. Zlepšil by se vodní režim atd. 2. 

Nabídka ubytování - tady opět nevím, jestli je myšlena co největší kapacita, která přivede do 

regionu hodně turistů a s nimi finanční prostředky. Pokud ano, můžeme zároveň do hrozeb 

zařadit problém obtěžování místních obyvatel vysokým počtem turistů a vším, co je s ním 

spojeno.  



 

Nevím, zda jsem pomohla, jak k tomu nemám průvodní slovo, tak je to horší rozhodování, ale 

asi takto. Nashledanou. 

 

Z hlediska ubytovatele v Adršpachu: Polští turisté pro nás bohužel nejsou přínosem. 

Ubytovaných je řádově několik za rok. Převažuje jejich jednodenní turistika a s ní spojené 

negativní dopady. Přeplněné skály, parkoviště, hluk, nepořádek, odpadky, ničení přírody. Čeští 

u nás ubytovaná turisté si na jejich hlučné a bezohledné chování často stěžují. Časté zprávy v 

médiích o přeplněném skalním městě vytvářejí zkreslený názor veřejnosti a mají negativní 

dopad na zájem o ubytování a návštěvu regionu. Nebylo by vhodné něco z těchto problémů 

zařadit do SWOT analýzy? Slabé stránky... 

 

Děkuji za zaslání, nějak mi uteklo, že se něco takového děje. Dovolím si mít pár připomínek, 

které bych rád vyslovil. Budu rád, když si je přečte i rada. Silné stránky 5. budování kanalizací – 

budování velkých kanalizací je možné pouze se státní podporou, jinak je to ekonomický 

nesmysl. Bohužel i ekologický, přeci je pro přírodu šetrnější vodu vyčistit na místě a poslat ji do 

nejbližšího potoka či vodoteče, kde příroda vodu lépe využije i dočistí. Považuje někdo za 

normální, když podél potoka vybudujeme kanalizace a splašky tečou 9 km na ČOV a pak se 

„předčištěné“ (– slovníkem OŽP) na jednom místě vpustí do řeky? 9. silniční spojení - každé 

silniční spojení je přínos pro obchod, kterým i turistika bezesporu je, zároveň však je tu i riziko 

zneužití. Za mne je to silná stránka. 10. do definice životního prostředí nepatří jen krajina, ale i 

pracovní příležitosti, kultura, sport, volnočasové aktivity a další. 11. ČOV – existuje k tomu 

nějaké dobrozdání VAKu? Je to ryze odborná otázka, na níž musí odpovědět odborníci. Jsem 

rád, že se i toto zde zmiňuje. 12. údržba krajiny – s vámi tam snad seděli pracovníci CHKO. Ta 

banda ekoteroristů sem nasadila vlky a farmáři jim musí připravovat obživu. Jak dlouho vydrží? 

Dlouho to trvat nebude a naše krajina, která se zde pozvolna začíná vzpamatovávat, se zase 

vrátí o 25 let zpátky. Chránění vlci jsou největší novodobou hrozbou pro naši krajinu a její 

údržbu. 15. existence spádové nemocnice s obsahem nynějších oborů patří do slabých stránek. 

Jako silná stránka je pouze ta budova, nikoli obsah. Zatím tady máme objekt a v něm pár 

dobrých doktorů a pár arogantních magorů, vydávajících se za doktory. Je zde malý záběr 

vykonávaných úkonů, vše se řeší v Náchodě. Podle mne slabá stránka. 18. široká nabídka – 

např. kino? Jinak kultura ano, i zásluhou APRB. Sport? Pokud pořadatelům hází klacky pod nohy 

CHKO a PČR, tak pořádání sportovního klání jinde, než v intravilánu je problém. Proto skončil 

cyklistický „Okolo Broumova“. 29. nabídka ubytování – oproti jiným turisticky zajímavým 

regionům ČR je slabá a nerovnoměrně rozprostřená. Ano v Adršpachu nadbytek, jinak slabota. 

Slabé stránky 7. tohle napatří nikam, to je holý fakt. Je to přednost i nevýhoda (sklenice je napůl 

plná nebo napůl prázdná). Navrhuji vyřadit. 8. pokud by od Prahy nebyla věčně ucpaná Jaroměř 

a obtížně plynule průjezdný Náchod, tak by to byla pohoda. Po napojení dálnice s Lubawkou, 

bude Jaroměří projíždět minimum aut a Náchod klesne na význam Hronova, zároveň stoupne 

hustota provozu z Broumova na Lubawku nebo na Trutnov a vše se ustálí. Takže spíše uvažovat 

zkapacitnění této trasy. 11. nevím, zda se myslí obecně na celém broumovsku nebo v sídlech. 

Pokud se jedná o parkovací místa v sídlech, tak je na pováženou využívání veřejných 

nezpoplatněných parkovacích ploch majiteli z bytových domů. V každém novém projektu musí 

být výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN. U rodinného domku musíte mít vyznačené 

parkovací místo na svém pozemku a před bránou musíte mít možnost zastavit na svém 

pozemku před bránou. Uživatelé bytových domů hlavně na sídlišti parkují kdekoli na veřejném 

a zdarma. Další otázkou jsou autovraky a jiná dlouhodobě odstavená vozidla. 29. dokud bude 



dotace na hektar a ne na kus dobytka, tak budou zemědělci, kteří dobytek nemají, hnojit 

umělými hnojivy. Ta však snižují schopnost půdy vstřebávat vodu s následkem půdní eroze. Je 

nutné hnojit chlévskou mrvou a řádně se o půdu starat. Nezanedbatelná je i skladba plodin a 

zatravněných pásů, udržování příkopů apod. Příležitosti – souhlas Hrozby Žádná z hrozeb, 

uvedených ve SWOT analýze, nestojí žádná sama o sobě, všechny se nějakým způsobem 

prolínají a není možné je odstraňovat samostatně. Hrozby, ale i silné a slabé stránky zde 

sumarizované, nejspíše v pořadí, jak je účinkující předkládali, by stálo za to dostat do 

příbuzných skupin, např. školství, práce a zaměstnání, doprava, příroda, volnočasové aktivity, 

ostatní. To platí i u silných i slabých stránek. 14. nesouhlasím, takhle jak je to napsané, tak každý 

jasně chápe, že rasismus ze strany majority. Ale ono je to obráceně, Češi nejsou rasisti, jen chtějí 

stejné podmínky, práva a povinnosti pro všechny bez ohledu na barvu. Rasisti jsou cikáni, 

zneužívající systém. 22. přidal bych … včetně bank, což je soukromá instituce, ale … 23. fráze o 

ničem. 25. zhoršení možnosti pohybu v lesích vlivem přemnožení vlků. Chodívali jsme přes 

Broumovské stěny i v pozdních večerních hodinách v každém ročním období, po výskytu vlků 

v Božanově se bojíme. Vlk se za noc přesune i o 20 km a nehodlám být první. 26. zhoršení 

životního prostředí vlivem nadměrného výskytu vlků. Lidé, kteří se mezi obcemi na vzdálenost 

okolo 2 km pohybovali pěšky nebo na kole, tak po setkání dřevorubce s vlkem v Benešově 

přesedli do auta. Asi nevěříte, ale mám to v rodině. 27. likvidace pastevectví vlivem přemnožení 

vlků, kteří byli uměle vysazeni. Dle jejich DNA se nejedná o čistokrevného vlka, ale 

československého vlčáka opětovně zkříženého s vlkem. Vysazeno opět teroristy z CHKO 

Broumovsko. Nakonec jsem si nechal 5. někdo nás odsud asi chce dostat, tato fráze je ze 

slovníku CHKO. Pokud má někdo pravomoc bez odpovědnosti, tak je to vždy špatně. Většina 

citovaných hrozeb má prapříčinu právě na CHKO, kdy už to konečně někdo vlivný pochopí? 

Zasahují do pastevectví, určují odkdy se může která louka pokosit, vesměs když už je tráva 

přerostlá a živiny z ní jsou pryč. Jsem schopen doložit. Oni již více než 20 let připomínkují 

každý!! projekt (nejen rodinné domky, ale i hřiště, továrny, dílny, logistická centra, cesty). 

Několikrát jsem s nimi vedl i odvolání, oni mají – jak jsem již vícekrát uvedl - pravomoc bez 

odpovědnosti, významným způsobem zasahují do územní plánu každé obce i města. Proto je 

v územních plánech nedostatek ploch pro výrobu a skladování, což má následně vliv na 11, 10, 

12, 15, 16,18, 8,9,4,3,21,22,19, 14. Co nám vlastně zbylo? 1,5,7,20, 23. Nu a máme to. Co je 

největší hrozba? Odpověď je jednoduchá a tam je třeba začít. Dokud nevyřešíme tuto 

fundamentální hrozbu, nehneme se z místa a brzy přijdeme i o „Silné stránky“. 22.1.2020 Jiří 

Rak  

 


