
1.1 SWOT analýza území MAS 

SWOT analýza vychází z analytické části strategie. SWOT analýza vycházela ze SWOT analýzy 

SCLLD MAS Broumovsko+ pro období 2014-2020. SWOT analýza byla aktualizována během 

evaluace uvedené SCLLD, která proběhla v první polovině roku 2019. Výsledná podoba SWOT 

analýza vznikla na základě socioekonomické analýzy a na základě jednání pracovních skupin 

k jednotlivým oblastem rozvoje území, které se konaly v srpnu a září 2020. 

Tabulka č. 2.63: SWOT analýza území MAS Broumovsko+ 

Silné stránky Slabé stránky 

v regionu není velké město trvalý odchod mladých lidí 

nižší hustota obyvatelstva vysoký počet osob ze sociálně znevýhodněného 
prostředí 

dostatek zdrojů kvalitní pitné vody stárnutí populace 

existence veřejného osvětlení a vodovodu ve všech 
obcích 

nízká vzdělanost obyvatel 

budování kanalizací v obcích úbytek obyvatel 

lepší průjezdnost z vnitrozemí vysoké množství exekucí a osob v exekuci 

hustá síť turistických tras nevýhodná příhraniční poloha  

hustá síť silnic špatné napojení na dálnice 

dostupnost veřejné dopravy nedostatek chodníků, cyklopruhů 

dobré silniční spojení polského příhraničí s turisticky 
významnými lokalitami 

vysoká intenzita dopravy v malých obcích? 

kvalitní životní prostředí stav místních komunikací 

ochrana přírody a krajiny nedostatečná kapacita parkovacích ploch u turistických 
cílů 

optimalizovaná ČOV v Broumově nízká bezpečnost pěší a cyklistické dopravy 

údržba krajiny nevyhovující stav železničních tratí 

systém ochrany obyvatel před povodněmi zaostalá základní infrastruktura v malých obcích 

větší nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež nedostatek sociálních bytů 

existence spádové nemocnice nevhodný systém hospodaření 

existence sociálních služeb lokální znečištění ovzduší lokálním topením 

dostupnost základní lékařské péče narušený přirozený vodní režim 

bohatá nabídka kulturních a sportovních aktivit absence čištění odpadních vod v některých částech 
obcí 

stabilní síť maloobchodů s ostatním zbožím chybějící denní stacionář a odlehčovací služba pro 
seniory a ZP, chráněné bydlení 

existence Domova pro seniory absence specializovaných lékařských služeb 

regionální značení výrobků nedostatečná maloobchodní síť v malých sídlech 
(potraviny) 

objekty k využití nedostatečné pokrytí regionu sociálními službami 

vhodné podmínky pro zemědělství a lesnictví vliv nedořešených církevních restitucí na rozvoj regionu 

stabilní podnikatelské prostředí nevhodná skladba zemědělský plodin 

dostatečná kapacita sítě ZŠ a MŠ malé využití chátrajících objektů 

shodné území MAS, ORP, DSO půdní eroze způsobená intenzivním zemědělstvím na 
velkých plochách 

otevřené hranice a přeshraniční spolupráce nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se 
základním vzděláním a zdravotním postižením 

aktivní DSO špatná dostupnost odborného středního školství 



schopnost komunikovat a řešit společné zájmy dlouhodobé finanční zatížení obcí v souvislosti s 
rozsáhlými investicemi (kanalizace) 

kulturní a přírodní dědictví nedostatek policistů 

destinační management vysoká přestupková činnost 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu špatný technický stav kulturních památek? 

nabídka ubytování nedostatek kapacit pro volnočasové aktivity a cestovní 
ruch v případě špatného počasí 

vzdělávací a kulturní centrum sezónnost cestovního ruchu 

spolupráce podnikatelů pokrytí mobilním signálem 

 dostupný internet 

 neprůchodnost krajiny 

Příležitosti Hrozby 

využití potenciálu mladých lidí špatný demografický vývoj 

zlepšení dostupnosti dobudováním dálniční sítě zhoršení sociální struktury obyvatelstva 

využití potenciálu železnice snížení počtu spojů veřejné dopravy 

zkvalitňování dopravní sítě vč. veřejné dopravy devastace přírodních zdrojů a znehodnocení krajiny 
činností člověka 

zlepšení kvality přístupových komunikací k výrobním 
objektům 

nespolupráce polských orgánů při ochraně životního 
prostředí 

další rozvoj cyklotras a naučných stezek ohrožení povodněmi a suchy 

zlepšení vzhledu krajiny rozčleněním větších územních 
celků 

rušení zdravotnických služeb 

využití odpadů pro kompostování zhoršení dostupnosti lékařských služeb 

využití místních přírodních zdrojů pro místní produkci vznik nestabilního podnikatelského prostředí vlivem 
problémů 2 velkých zaměstnavatelů 

prostor pro uplatnění a život kvalifikovaných lidí – např. 
homeoffice 

úbytek pracovních příležitostí 

propojení potřeb zaměstnavatelů se školstvím redukce počtu škol 

využití volných objektů  nepředvídatelné změny v legislativě 

využití potenciálu kvalifikovaných lidí rasismus, extremismus 

rozvoj sociálního podnikání kvalita středoškolského vzdělání 

využití potenciálu přeshraniční spolupráce velcí zaměstnavatelé 

rozvoj spolupráce v regionu  

rozvoj spolupráce mezi českou a polskou policií  

využití kulturního a přírodního dědictví pro cestovní 
ruch 

 

rozvoj služeb v rámci cestovního ruchu  

rozvoj destinačního managementu  

využití potenciálu vzdělávacího centra v broumovském 
klášteře 

 

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

fungování EU  

 
 
 
 


