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Úvod
Kontext vzniku a existence koncepce
Koncepce byla zpracována mezi v roce 2021 a v prvních měsících roku 2022. Koncepce
vznikala jako součást projektu „DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a
zpracování strategických a koncepčních dokumentů“ (registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014436). Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou
unií, byla „tvorba a aktualizace strategických dokumentů v organizaci a realizace
specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve
veřejné správě“. Generel je zpracován v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií
přijatou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Tvorba koncepce byla konzultována se zástupci všech obcí v DSO Broumovsko. V souladu
s projektovým plánem byla svolána dvě veřejná projednání (též za účasti zástupců obcí
sdružených v DSO Broumovsko) a se zástupci všech obcí proběhla ještě individuální
jednání. Veřejná projednání se konala dne 21. 12. 2021 v Božanově a dne 24. 2. 2022
v Křinicích.
Mimo to probíhaly další konzultace s regionální kanceláří CzechInvestu pro
Královehradecký kraj, MAS Broumovsko+, byli kontaktování vybraní podnikatelé a
zaměstnavatelé na území DSO a další zainteresované osoby.
Koncepce nabízí souhrn opatření, která je možné v regionu DSO Broumovsko aplikovat
v oblasti zaměstnanosti. Struktura koncepce odpovídá strategickým dokumentům,
obsahuje tedy analytickou, návrhovou a implementační část. Koncepce by měla zástupcům
obcí a dalším aktérům na území DSO Broumovsko poskytnout vodítko, jak postupovat při
řešení problematiky zaměstnanosti, i když obce samotné nemají v této otázce množství
přímých nástrojů.
Koncepce se zpracovávala v období pandemie koronavirového onemocnění covid-19. Část
setkání proto probíhala online formou videokonferencí.

Účel koncepce
Účelem koncepce je zmapování situace v oblasti zaměstnanosti v regionu Broumovska a
navržení řešení analyzovaných problémů. Broumovsko, jak je patrné i z analytických údajů
uvedených dále v textu, je regionem, který se dlouhodobě potýká v rámci Česka i
Královehradeckého kraje s nadprůměrnou nezaměstnaností. Přesto nebyl tento problém
jediným, který vedl DSO Broumovsko k přípravě této koncepce.
Jak vyplývá z celonárodního Strategického rámce politiky zaměstnanosti do roku 2030, ze
kterého tato koncepce vychází, vyvstaly v posledních letech v oblasti zaměstnanosti pro
20. léta 21. století některé nové trendy, na které je třeba reagovat. Novým fenoménem,
který významně ovlivní trh práce v budoucích letech, je 4. průmyslová revoluce a potřeba
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reakce na globální trendy vývoje ekonomiky a společnosti. Neméně podstatnou
skutečností je potřeba existence strategických dokumentů vytyčujících priority směřování
politik zaměstnanosti ve vztahu k novému programovému období Evropské unie 2021–
2027, a to na všech úrovních – národní, krajské i regionálních.
I region Broumovska chce být v dalších letech důstojným a konkurenceschopným
regionem pro život, ve kterém jeho obyvatelé najdou příznivé podmínky pro život, včetně
odpovídající možnosti pracovního uplatnění.
Koncepce byla zpracovávána v rámci širšího balíčku koncepcí a materiálů vznikajících
v rámci projektu, na který je v úvodu odkazováno. Zpracovatelé koncepcí spolu vzájemně
kooperovali a snažili se jednotlivé koncepce provázat. Z hlediska koncepce zaměstnanosti
jsou důležité vazby na následující koncepce a materiály:

1

•

Generel ploch grownfield

•

Koncepce kultury

•

Koncepce cestovního ruchu

•

Koncepce rozvojových ploch pro rodinné bydlení a drobné podnikání1

•

Strategický plán rozvoje DSO Broumovsko

•

a strategické plány jednotlivých obcí

Tato koncepce nakonec začne vznikat později.
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Analytická část
Relevantní dokumenty a zdroje informací pro samosprávy
Důležitost a komplexita problematiky zaměstnanosti souvisí i s tím, že je ji věnována
pozornost z různých úhlů pohledu a tím i v širším spektru institucí. Primárním úřadem,
který má problematiku zaměstnanosti v gesci, je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Problematiky zaměstnanosti v různých oborech se ale tematicky dotýkají všechna
ministerstva.
Specializovaným správním úřadem je Úřad práce České republiky podřízený Ministerstvu
práce a sociálních věcí, jehož hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního
trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a
volných pracovních míst. Spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky, ale jeho působnost se dělí do menších administrativních celků, které působí na
jednotlivých pobočkách po celé České republice. Na úřadu práce, který je místně příslušný
podle bydliště žadatele, je možné vyhledat aktuální pracovní nabídky, s příslušným
referentem si společně vytvořit svůj kariérní profil, dále se prostřednictvím úřadu lze
přihlásit na nejrůznější rekvalifikační školení apod. Od 1. května 2004 patří do služeb úřadu
práce i služba EURES, která usnadňuje mobilitu pracovníků v rámci Evropy.
Region Broumovska spadá pod Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, který má
v ORP kontaktní pracoviště v Broumově na adrese Stanislava Opočenského 60. Krajská
pobočka Úřadu práce vydává také každoroční zprávy o situaci na krajském trhu práce, o
realizaci aktivní politiky zaměstnanosti za předchozí rok a o strategii v tomtéž pro rok
následující. Z těchto materiálů byly čerpány cenné údaje pro analytickou část2.
Pro představitele samospráv může být přesto užitečný alespoň rámcový přehled institucí a
jimi vydaných dokumentů. Přehled není vyčerpávající, ale nabízí potřebný pohled na
národní, krajskou i regionální úroveň.
Zákony
Klíčovým zákonem pro oblast zaměstnanosti je Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Strategické dokumenty
Hlavním dokumentem na celorepublikové úrovni je Strategický rámec politiky
zaměstnanosti do roku 20303, který vznikl v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
Záměrem při tvorbě tohoto dokumentu bylo vytvořit rámec směřování politiky
zaměstnanosti v Česku na celá 20. léta 21. století. Tím bude zajištěno dlouhodobé

2

Zprávy z posledních let je možné získat přímo z webu Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Hradci Králové na
internetové adrese https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-hkk
3
Dostupné např. z https://www.mpsv.cz/documents/20142/1357303/SRPZ_2030.pdf/148b2fc5-d7a6-f9c7cc50-13b52a62e86e
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strategické směřování politiky zaměstnanosti nejen po celé programové období 2021–
2027, ale zároveň bude zajištěna kontinuita i pro období návazné. Tímto strategickým
materiálem je Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 mající ambici vytyčit
rámcové prioritní oblasti politiky zaměstnanosti v následujícím desetiletí. Reaguje nejen na
dlouhodobé trendy vývoje trhu práce, jako je např. demografické stárnutí, ale rovněž na
nové fenomény – zejména rozvoj nových technologií, robotizaci a automatizaci práce,
umělou inteligenci. Při tom však zachovává dostatečnou flexibilitu, schopnost reakce
politiky zaměstnanosti na hospodářské výkyvy či na ní kladené externí požadavky (např. z
mezinárodní úrovně). Tyto částečně rozporuplné požadavky budou zajištěny způsobem
implementace, kdy dlouhodobý strategický rámec koncipovaný jako desetiletý a obsahující
rámcové směry rozvoje politiky zaměstnanosti bude dále rozpracováván krátkodobými,
dvou až tříletými, akčními plány s konkrétními opatřeními reagujícími na konkrétní a
aktuální požadavky trhu práce.
Tento robustní materiál obsahuje celou řadu analytických podkladů, ve kterých ale logicky
nejde do hloubky jednotlivých regionů. Přesto je vhodné se s ním seznámit, neboť je
možné identifikovat odchylky, které má trh práce v ORP Broumov oproti zbytku Česka.
Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje4 je klíčový středně až dlouhodobě
koncepční dokument, který orientuje další vývoj regionu v oblasti hospodářské a sociální
ve vazbě na lidské zdroje a slouží jako nástroj pro aktivity Paktu zaměstnanosti
Královéhradeckého kraje. Struktura dokumentu je navržena na základě dohody
rozhodujících aktérů v oblasti lidských zdrojů, zahrnuje obecné dlouhodobé prioritní
oblasti a cíle rozvoje regionu především v oblasti lidských zdrojů, ale také konkrétní
náměty/aktivity jejichž realizace přispěje k naplnění zvolených prioritních oblastí a
dosažení strategické vize.
Strategie přímo jako dvě ze slabých stránek Královehradeckého kraje ve své SWOT analýze
uvádí „Vysoký podíl nezaměstnaných v obcích SO ORP Broumov“ a „Nízká míra
podnikatelské aktivity v ORP Broumov“. Pro region Broumovska je nepříznivým faktem, že
se tyto jevy na jeho území vyskytují, ale alespoň je možné konstatovat, že pokud jsou
analyticky zachyceny na krajské úrovni, tak existuje předpoklad, že budou z krajské úrovně
také v koordinaci s regionem řešeny.
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+5 na základě pěti indikátorů (intenzita bytové
výstavby, hrubá míra celkového přírůstku obyvatel, index stáří, podíl nezaměstnaných
osob a intenzita podnikatelské aktivity) vymezuje hospodářsky a sociálně ohrožená území.

4

Dostupné například z:
https://zamestnanyregion.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/293_00293/strategie-zamestnanostikhk-final.pdf
5
Dostupné z: https://mmr.cz/getmedia/58c57a22-202d-4374-af5d-cbd8f9454adb/SRR21.pdf.aspx?ext=.pdf
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Mezi regiony s nejhorším výsledkem patří i ORP Broumov. Celé území ORP proto bylo
označeno jako hospodářsky a sociálně ohrožené území (HSOÚ), kterým budou
v následujícím období věnována územně zacílená opatření. Týká se to i problematiky
zaměstnanosti a podnikání – ve výzvách určitých podpůrných programů budou HSOÚ
zvýhodněna (např. nižším nutným spolufinancováním projektů). Kromě této intenzivní
podpory bude Broumovsku určena i podpora pro regionální centra a jejich zázemí (blíže viz
následující obrázek).
Obrázek 1 ORP Broumov jako hospodářsky a sociálně ohrožené území

Zdroj: převzato ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Jak je konstatováno, problémem hospodářsky a sociálně ohrožených území jsou obecně
horší životní podmínky a méně rozvojových příležitosti či omezené možnosti podílet se na
rozvoji a růstu Česka. Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon. V určitých oblastech
dochází ke zhoršení sociální struktury (věkové, vzdělanostní), což platí zejména pro území
bývalých Sudet a tím pádem i regionu ORP Broumov (celý se nachází na území, kde dříve
převažovalo obyvatelstvo německé národnosti, tedy tzv. Sudet). Problémem je také
sociální vyloučení, dostupnost kvalitních veřejných služeb, občanská vybavenost (také tyto
postřehy lze aplikovat v případě Broumovska). V mnoha oblastech lze jako problém
identiﬁkovat nedostupnost vysokorychlostního internetu, která může negativně ovlivňovat
rozvoj místních ﬁrem a snižovat kvalitu života. Na Broumovsku toto platí zejména
v menších obcích a sídlech. Potenciálem je v některých oblastech vyšší míra sounáležitosti
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obyvatel s územím a vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. I tyto dva pozitivní
potenciály Broumovsko naplňuje. Zemědělské a lesní hospodaření zde má často zásadní
vliv na stav krajiny, jejích složek a ekosystémových funkcí, což v případě intenzivního
zemědělství zejména ve východní části Broumovské kotliny (Křinice, Martínkovice,
Otovice, Velká Ves, Hejtmánkovice a okolí také platí).
Jaká by měla být HSOÚ podle předložené strategie být v budoucnu?
•
•
•

Vytvářející podmínky pro rozvoj inovativních podniků
Dopravně dostupná a vybavená základními službami
S bohatým komunitním životem a obyvateli s vazbou na území

A zde je seznam aktivit, které SRR 21+ pro hospodářsky a sociálně ohrožená území, včetně
Broumovska, konkrétně navrhuje. Jsou to tyto následující aktivity:
1. Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
2. Podporovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
3. Usilovat o příchod vnějších investic
4. Zajistit dobrou dopravní obslužnost
5. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku
6. Rozvíjet komunitní život v obcích
7. Zajistit občanskou vybavenost
8. Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a středním stupni vzdělávání a
podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli
Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná pouze o aktivity z oblasti zaměstnanosti a
pracovního trhu, ale o komplexní mix aktivit, který by měl stimulovat rozvoj v těchto
oblastech. Přesto se zdá vhodné, aby se k jednotlivým HSOÚ přistupovalo individuálně a
každý region mohl aktivně ovlivnit dění na svém území.
Strategie rozvoje Královehradeckého kraje na období 2021–20276 označuje v analytické
části jako jednu ze slabých stránek Královehradeckého kraje vysoký podíl nevyužitých
brownfieldů a na druhé straně preferenci jejich využívání chápe jako příležitost. Strategie
také upozorňuje na existenci brownfieldů mezi kulturně a historicky cennými stavbami
Královehradeckého kraje. Oba tyto problémy se v určité míře dotýkají i Broumovska.

6

Dostupné z: https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-20142020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf
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V návrhové části strategie (opatření 1.1.2 Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj
podnikání) je několik typových aktivit, která by měly stimulovat příliv soukromých investic
na území kraje. Mezi intervencemi kraje, které by tomuto cíli měli pomoci je např. založení
regionální brownfieldové jednotky, koordinace existujících regionálních platforem v oblasti
investičních příležitostí či spolupráce s orgány územního plánování. V oblasti ochrany
zemědělského půdního fondu označuje strategie jako žádoucí preferenci brownfieldů před
výstavbou tzv. na zelené louce. Poslední oblastí, kde se krajská strategie dotýká
problematiky brownfieldů, je odstraňování a monitoring starých ekologických zátěží, kde
by se při sanaci a rekultivaci měla věnovat pozornost i brownfieldům.
Pro HSOÚ definuje strategie následující. Královéhradecký kraj definoval jako území,
kterým by měla být věnována větší pozornost tři regiony – dvě hospodářsky a sociálně
ohrožená území (Broumovsko a Žacléřsko), a jeden ekonomicky prosperující (Solnice‐
Kvasiny‐Rychnov nad Kněžnou), u něhož je výzvou spíše vytvoření dostatečné
sociální infrastruktury (např. sociální služby) a ochrana životního prostředí (např.
hospodaření s vodou). Potřeby Broumovska a Žacléřska jsou do značné míry reflektovány
v aktivitách zaměřených na (a) zvýšení míry podnikavosti a zvýšení produktivity firem,
(b) podporu příležitostí pro firmy pomocí finančních nástrojů a dalších motivačních
opatření a (c) likvidace kontaminovaných míst a revitalizace brownfields. Potřeby části
dynamicky se rozvíjejícího okresu Rychnov nad Kněžnou budou řešeny prostřednictvím
aktivit zaměřených na (a) zajištění kapacit sociálních služeb pro seniory – tj. aktivity 3.3.2 a
3.3.4 a (b) podporu pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny – tj. aktivita 3.4.1.
Nakonec Královehradecký kraj ale pracuje jako s HSOÚ také s Královedvorskem. (ORP Dvůr
Králové nad Labem).
Strategie rozvoje Královehradeckého kraje velmi často odkazuje na Strategii investičních
příležitostí Královehradeckého kraje7, která podrobněji rozpracovává výstupy
v ekonomické oblasti. Kapitola o nemovitostech jako investičních příležitostech se zabývá i
problematikou brownfieldů. Obecně vyjmenovává problémy spojené s existencí a
revitalizací brownfieldů. Dále uvádí, že Královehradecký kraj za účelem evidence a
propagace brownfieldů pro další podnikatelské využití vytipovává některé lokality, třídí je
dle užitečných parametrů a různými cestami je propaguje. Zmiňovaná interaktivní
databáze8 na stránkách kraje je ale velmi skromná, za ORP Broumov je zastoupena pouze
jedna nemovitost (Benediktínské opatství sv. Václava, Broumov) formou jednoho řádku ve
výčtu dalších nemovitostí. Nedokonalosti této databáze si je vědomý i její pořizovatel, když
uvádí, že aktualizace databáze je komplikována složitou vlastnickou strukturou

7
8

Dostupné z: https://www.proinovace.cz/file/edee/prilohy/strategie-investicnich-prilezitosti-khk.pdf
Dostupné z: https://mapy.kr-kralovehradecky.cz/prumzony/cz/LOC-brownfieldy.htm
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brownfieldů, neochotou zveřejňovat informace a skepsí na straně regionálních aktérů a
obcí.
Územně-plánovací dokumentace
Z hlediska dalšího rozvoje podnikání a zaměstnanosti je důležitý i tento typ dokumentace.
Podrobněji byla rozebrána v Generelu ploch brownfield, ale i zde je vhodné stručně zmínit
hlavní východiska. Další provazba tohoto materiálu bude s připravovanou Koncepcí
rozvojových ploch pro rodinné bydlení a drobné podnikání.
Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje9 (ZÚR KHK) zcela jasně stanovují jako
jednu z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
„přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných
armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfieldů)“. Cílem by mělo být
„využití existujícího nevyužívaného potenciálu na území kraje vymezením ploch přestavby
v územních plánech pro zabezpečení jak hospodářského rozvoje kraje, tak (s ohledem na
charakter brownfieldů) pro posílení soudržnosti obyvatel území vymezením ploch
přestavby pro zajištění rozvoje lidských zdrojů“. Důvodem stanovení cíle je optimalizace
využívání zastavěného území a omezení záborů zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkce lesa.
Územně analytické podklady ORP Broumov10, aktualizované v roce 2016, patří z definice
mezi územně plánovací podklady a zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Slouží poté
jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací
dokumentace či jejich změn a aktualizací a pro pořizování územních studií. Územně
analytické podklady (ÚAP) slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů územně
plánovací dokumentace (ÚPD) na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní
prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem
pro rozhodování stavebních úřadů zejména v územích obcí, které nemají platný územní
plán.
ÚAP ORP Broumov se problematice brownfieldů nevěnují komplexně11, přesto ale
k související problematice několikrát odkazují. V rámci vyhodnocení udržitelného rozvoje
území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém
členění dle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (SWOT analýzy)12 uvádějí:

9

Dostupné z: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasady-uzemnihorozvoje-kralovehradeckeho-kraje-46187/
10
Dostupné z: https://www.broumov.net/assets/File.ashx?id_org=1276&id_dokumenty=15077
11
Brownfieldy jsou sledovaným jevem v rámci ÚAP od roku 2018, v nové aktualizaci by jim tedy měla být
věnována pozornost.
12
Od strany 107 citovaného dokumentu dále.
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•

u SWOT analýzy hygieny životního prostředí jako slabou stránku možné ekologické
zátěže (areály živočišné výroby, průmyslové areály v záplavovém území),

•

u SWOT analýzy veřejná dopravní a technické infrastruktury jako příležitost řešení
využití nádraží ČD Meziměstí.

Dále je zde ve výkresu návrhu záměrů navrženo využití významných stavebních objektů
k novým společenským funkcím, tj. v podstatě regenerace brownfieldů. Konkrétně je
zmíněn areál Broumovského kláštera a zámku Dolní Adršpach, které představují významné
historické objekty (areály) a jejichž potenciál je již částečně využit. Pozitivně je zde
hodnoceno nové využití Walzelovy továrny v Meziměstí, naopak budova nádraží v
Meziměstí je označena jako chátrající a je chápána jako nevyužitá příležitost13.
V dokumentu je dále navržena optimalizace drážních ploch v Meziměstí a v Broumově:
„Vlastní nádraží (kolejiště, provozní budovy, areál opravny drážních vozidel) vzhledem
k současným trendům v železniční dopravě jsou značně naddimenzovány. Změna
nevyužívaných drážních ploch (pozemků i budov) ve prospěch umístění areálů jiné výroby,
služeb nebo skladování včetně dopravní a technické infrastruktury je žádoucí.“
Situaci v regionu ORP Broumov ovlivňuje také existence Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Broumovsko. Hlavním odborným a koncepčním podkladem pro rozhodování Správy CHKO
je Plán péče o CHKO Broumovsko 2013–202214. Současný plán platí do roku 2022 a
zpracovává se plán nový.
V oblasti výstavby15 zmiňuje návrhová část plánu péče problém poválečné výstavby
velkých zemědělských a výrobních areálů, kdy jde často o „dominantní zemědělské a
průmyslové stavby realizované v pohledově exponovaných polohách“ a zmiňuje i jejich
problematické využití či chátrání v období od 90. let 20. století dále. Dlouhodobé cíle
v této oblasti jsou z hlediska CHKO tři: (1) udržení specifické urbanistické a architektonické
hodnoty měst a obcí, (2) obnova a zachování historických částí venkovských sídel a
navazující sekundární zástavba v hmotových a architektonických parametrech
nenarušujících nejhodnotnější části obcí a (3) volná krajina bez zástavby.
Tématiky brownfieldů se přímo dotýká jedno z navrhovaných opatření v územním
plánování, které při rozvoji sídel doporučuje využívat stávajících vnitřních rezerv a zcela
konkrétně měnit dožilé výrobní areály na plochy s jinou funkcí. Dále je uvedeno, že u ploch
pro výrobu a skladování a u ploch zemědělských areálů by se měly situovat nové stavby do
stávajících areálů. Toto je zopakováno i v kapitole, která je v návrhové části dokumentu
věnována problematice průmyslu. Pro revitalizace brownfieldů, které vznikly ze staveb

13

Po roce 2016 bylo budova opravena, vč. nové fasády, nicméně k rozšíření či změně funkčního využití
budovy nedošlo.
14
Dostupné z: https://broumovsko.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy/plan-pece/
15
Viz strany 33–36 citovaného dokumentu.
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s historickou hodnotou, lze ještě v dokumentu najít řadu doporučení týkajících se
zachování jejich původního rázu. Z uvedeného vyplývá, že regenerace brownfieldů
v regionu ORP Broumov je v jednoznačném souladu se zájmy CHKO Broumovsko.

Sociální podnikání
V posledních letech stoupá v Česku význam a počet sociálních podniků i díky finanční
podpoře těchto aktivit. Konkrétně Královéhradecký kraj podporuje rozvoj sociálního
podnikání prostřednictvím Regionálního centra podpory sociálního podnikání, které se
zaměřuje na popularizaci, poradenství, vzdělávání, dotační management a provoz katalogu
nabídek sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění. Na Broumovsku je nyní
v provozu pouze jeden sociální podnik a tím je Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna.
Podnik sídlí v Broumově-Olivětíně a vyrábí propagační a dárkové předměty a věnuje se
tiskařským a grafickým službám.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoji území Broumovska v celé jeho komplexitě se věnuje také MAS Broumovsko+.
Výhodou přístupu MAS k problematice je jeho komunitní charakter, podnikatelé se zde
setkávají se zástupci obcí, veřejných institucí či s aktivními občany. MAS plní také
poradenskou funkci, kdy zaměstnankyně kanceláře poskytují zájemcům z řad podnikatelů
(zemědělských i nezemědělských) informace o dotačních výzvách, ve kterých mohou
podávat své žádosti, a to ať prostřednictvím MAS samotné nebo i do jiných dotačních
programů a výzev.
V neposlední řadě se místní MAS věnuje i projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání na
Broumovsku) a působí tak ve prospěch vzdělávání dětí v regionu, které mají později
otevřenou širší paletu možností dalšího studia a zprostředkovaně také z tohoto mohou
profitovat při vstupu na pracovní trh.
Informace z dokumentů MAS
Jak uvádí sama MAS Broumovsko+16 ve svém dokumentu, je podpora rozvoje hospodářské
činnosti ze strany MAS pro rozvoj území klíčová. Migrace za zaměstnáním je nejčastějším
důvodem pro stěhování obyvatel z území MAS. V současné době obce realizují téměř
všechny investice prostřednictvím dotačních titulů, je však pravděpodobné, že podpora ČR
ze strany EU v takovém rozsahu nebude trvalá. Koncepční, systematické úsilí vedoucí ke
zvyšování životní úrovně obyvatel a v konečném důsledku také k posílení daňových příjmů
obcí je jedinou racionální cestou k udržitelnosti rozvoje a částečné ekonomické
soběstačnosti území.

16

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+, dostupné online z:
https://www.mas.broumovsko.cz/wp-content/uploads/2017/05/SCLLD_MAS_Broumovsko.pdf
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Pokud budeme dále citovat zjištění MAS, do budoucna by měl být podpořen rozvoj
mikropodniků a podnikatelům by měl být poskytován poradenský a vzdělávací servis.
Vzhledem k přetrvávajícímu zemědělskému rázu oblasti se pozornost musí zaměřit i na
podporu místních zemědělců. Zemědělství je druhým nejčastějším oborem podnikání v
regionu, proto je potřeba zajistit jeho efektivnost a dlouhodobou konkurenceschopnost.
Konkurenceschopnost je možné zvyšovat podporou modernizace zemědělských podniků a
podporou zemědělské výroby včetně jejich technického a technologického vybavení, dále
také rozvíjením moderních forem zemědělství. V rámci podpory podnikání by bylo dobré
rozšířit informační www portál s databází místních firem na firmy z celého území (jejich
přehled viz následující obrýzek). Je nutné rovněž pracovat na propagaci regionální značky a
registraci většího množství regionálních výrobků. Bylo by vhodné nadále organizovat
pravidelné farmářské trhy pro podporu odbytu místních zemědělců a drobných řemeslníků
a zpracovat koncept sítě společného odbytu lokálních produktů, případně i nově vzniklých
sociálních podniků.
Obrázek 2 Počet podnikatelských subjektů v daných oblastech v obcích MAS Broumovsko+

Zdroj: MAS Broumovsko+
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Zájmové území
Koncepce je zpracována pro území Broumovska, které tvoří katastry 14 obcí. Všechny tyto
obce (Adršpach, Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov,
Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Teplice nad Metují a Vernéřovice) patří
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Broumov a jsou sdružené
v Dobrovolném svazku obcí (DSO) Broumovsko. Na zcela totožném území působí také
místní akční skupina (MAS) Broumovsko+, což lze považovat z hlediska strategické
spolupráce a koordinace za výhodu.
Obrázek 3 Obce sdružené v DSO Broumovsko

Zdroj: vlastní zpracování

Broumovsko leží v severovýchodních Čechách, na hranici s Polskem. Území regionu má
charakter výběžku, hranice s Polskem je delší než hranice s českým vnitrozemím (katastr
devíti obcí ze čtrnácti se přímo dotýká státní hranice). Excentrická poloha se odráží na
horší časové dostupnosti vyšších center osídlení (Náchod je vzdálen cca 30 minut jízdy
automobilem, Hradec Králové 1,5 hodiny a Praha 2,5 hodiny). Region je dlouhodobě
depopulační (podrobněji viz níže) a prognóza dalšího vývoje není optimistická17. Ve

17

Viz demografická prognóza, která je dostupná zde:
https://ciri.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/1843_01843/DQKSpd/demograficka-prognoza-orpkhk-rijen-2019.pdf
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srovnání s ostatními ORP Královehradeckého kraje vykazuje Broumovsko dlouhodobě vyšší
nezaměstnanost (více viz také dále).
Celé zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko. Existence
CHKO garantuje vyšší stupeň ochrany přírody v oblasti, představuje též ale určitá
systémová omezení, zejména v oblasti stavebnictví a developmentu pro region – to se týká
zejména výstavby nových výrobních areálů na zelené louce. Celková rozloha regionu je
necelých 260 km2. Rozlohou největší je město Teplice nad Metují, nejmenší naopak obec
Hynčice. Nejvíce obyvatel žije v Broumově, nejméně v Hynčicích. Podrobné údaje za
jednotlivé obce nabízí následující tabulka.
Tabulka 1 Přehled obcí sdružených v DSO Broumovsko

Obec
Adršpach

Rozloha
(v ha)
1 972

Počet obyvatel
(k 1. 1. 2021)
490

Počet domů
(k 26. 3. 2011)
173

Božanov

1 921

342

114

Broumov
Hejtmánkovice

2 226
1 303

7 288
603

1 236
194

Heřmánkovice

1 993

488

197

290
925

186
441

58
148

Křinice

1 647

438

156

Martínkovice
Meziměstí

1 416
2 572

504
2 373

181
550

Otovice

1 059

337

130

Šonov
Teplice nad Metují

2 074
5 605

295
1 598

92
682

940

317

136

Hynčice
Jetřichov

Vernéřovice

Zdroj: Počet obyvatel dle evidence Ministerstva vnitra, počet domů dle Sčítání 2011 (ČSÚ)

Regionální kontext pracovního trhu
Charakter regionu
Broumovsko je venkovským zemědělsko-průmyslovým regionem, čemuž odpovídá i
charakter krajiny a sídel. Centrem oblasti je historické město Broumov, které je obklopené
skupinou vsí lánového typu. Broumov byl historicky také průmyslovým centrem regionu.
Větší průmyslové areály vznikly i v dalších obcích Broumovska, zejména tam, kde dosáhla
železnice. Právě doba vzniku prvních (zejména textilních) továren v regionu se časově kryje
s obdobím, kdy začalo moderní sčítání obyvatelstva a od kdy máme podrobnou evidenci o
počtu obyvatel a domů v regionu.
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Populační ztráty
Populačně největším městem regionu DSO Broumovsko je dlouhodobě Broumov, i když na
samotném počátku sledování (první sčítání lidu proběhlo v roce 1869) žilo více lidí na
území současných Teplic nad Metují. Svědectvím o hospodářském významu je výrazný
nárůst počtu obyvatel až do období 1. světové války. S pokračující industrializací města se
sem stěhovalo obyvatelstvo z venkova. První výraznější pokles počtu obyvatel postihl
Broumov po 1. světové válce, kdy ve městě ve srovnání mezi lety 1910 a 1921 ubylo téměř
1 600 obyvatel. S tímto poklesem se město ještě dokázalo vyrovnat, počet obyvatel se
v dalších letech nepatrně zvýšil. Výrazný propad ale přišel po 2. světové válce v souvislosti
s odsunem německy mluvících obyvatel a následným dosídlením. V roce 1950 bylo
v Broumově sečteno pouze 6 713 obyvatel, tedy pouhých 56,7 % stavu roku 1910.
V 2. polovině 20. století počet obyvatel města nepatrně rostl, při cenzu v roce 2001 zde
žilo 8 361 obyvatel (tj. 70,6 % stavu z roku 1910). Tento pozitivní trend se ale zlomil a mezi
dvěma posledními cenzy v letech 2001 a 2011 počet obyvatel města poklesl (absolutně o
746 osob, tj. o více než 8 %). Vývoj počtu obyvatel v obcích Broumovska je průřezově za
vybrané roky zachycen v následující tabulce.
Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel v obcích DSO Broumovsko ve vybraných letech

Obec

1880

1921

1961

2011

Adršpach

1 674

1 449

660

511

Změna
1880/2011
31 %

Božanov
Broumov

1 757
7 592

1 282
10 268

553
7 680

340
7 615

19 %
100 %

Hejtmánkovice

1 234

1 322

617

618

50 %

Heřmánkovice
Hynčice

2 048
540

1 850
750

626
355

471
189

23 %
35 %

Jetřichov

1 181

1 300

585

431

36 %

Křinice
Martínkovice

1 354
1 456

1 365
1 597

516
787

406
509

30 %
35 %

Meziměstí

3 640

3 773

2 632

2 517

69 %

Otovice

1 155

1 013

557

360

31 %

Šonov

1 786

1 150

429

322

18 %

Teplice nad
Metují

6 486

5 475

2 447

1 698

26 %

Vernéřovice

1 207

1 200

532

325

27 %

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011.

Vývoj počtu obyvatel v „neměstských“ obcích DSO Broumovsko má několik společných
rysů (grafy vývoje počtu obyvatel v jednotlivých obcích lze nalézt v Příloze 1). Na první
pohled je patrný propad počtu obyvatel po 2. světové válce. Všechny obce ztratily mezi
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lety 1930 a 1950 kolem poloviny populace. Nejhůře na tom byly z tohoto pohledu
Heřmánkovice (ztráta 63 % obyvatel), naopak relativně nejlépe Hejtmánkovice a Jetřichov
(v obou případech ztráta necelých 42 % obyvatel). Poválečný vývoj byl v jednotlivých
obcích totožný. Přestože najdeme obce s kontinuálním poklesem počtu obyvatel i obce,
kde počet obyvatel během let osciloval, výsledkem je pouze další, často relativně
významné snížení počtu obyvatel (např. u Hynčic a Božanova až téměř padesátiprocentní).
Jako zajímavost může v tomto kontextu působit předválečný exkurz. Vidíme obce, jejichž
populace od roku 1869 narůstala, zejména v souvislostí s lokalizací průmyslové výroby na
jejich území (např. Hynčice, Jetřichov, Martínkovice). Převážně zemědělské obce (např.
Božanov, Otovice) ale ztrácely obyvatelstvo už v tomto období. Smutným rekordmanem je
v tomto ohledu obec Šonov, ve které žilo v roce 2011 pouze 16 % počtu obyvatel roku
1869.
Brownfieldy a pokles počtu domů
Vznik brownfieldů je vyvolaný ztrátou funkčního využití různého typu nemovitostí. Z toho
důvodu je vhodné nastínit základní souvislosti historického vývoje oblasti, které často tuto
ztrátu funkčního využití často podmiňují. Zároveň je o celé problematice brownfieldů
nutné uvažovat jako o dynamickém systému – v blízké i vzdálenější budoucnosti může
ztráta funkčního využití postihnout celé soubory staveb, které v současné době slouží
svému účelu. Na funkční využití budov působí i obecné modernizační tlaky, kdy budovy
přestávají vyhovovat novému pojetí určitého typu výroby či služeb.
S vývojem počtu obyvatel úzce souvisí vývoj počtu domů. Kromě Broumova a Meziměstí
došlo ve sledovaném období k poklesu počtu domů ve všech obcích DSO Broumovsko. Při
sčítání se evidují pouze domy určené k bydlení, tj. ty, které stojí z hlediska brownfieldů
mimo naši pozornost, ale i tak je to cenný ukazatel. Značí proměnu intravilánu obcí, který
byl v minulosti kompaktněji zastavěný. Propad nastal zejména po období 2. světové války,
kdy se nepodařilo celou řadu nemovitostí dosídlit a kdy se prováděly cílené demolice.
Dokazují to zejména čísla z Teplic nad Metují – ve statistikách se projevuje asanace celé vsi
Libná. Nárůst počtu domů v Broumově je spojený s výstavbou rodinných domů a
panelových sídlišť. Průřez statistikami počtu domů ukazuje následující tabulka.
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Tabulka 3 Vývoj počtu domů v obcích DSO Broumovsko ve vybraných letech

Obec

1880

1921

1961

2011

Změna
1880/2011

Adršpach
Božanov

231
317

241
292

127
142

173
114

75 %
36 %

Broumov

758

871

956

1 236

163 %

Hejtmánkovice
Heřmánkovice

202
322

204
346

137
166

194
197

96 %
61 %

Hynčice

70

85

67

58

83 %

Jetřichov
Křinice

172
243

199
238

129
136

148
156

86 %
64 %

Martínkovice

254

240

174

181

71 %

Meziměstí
Otovice

550
204

675
188

520
136

550
130

100 %
64 %

Šonov

325

287

108

92

28 %

Teplice nad
Metují

958

1 046

580

682

71 %

Vernéřovice

195

223

135

136

70 %

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011.

Hospodářská charakteristika Broumovska
Průmyslové podniky na Broumovsku
Broumovsko je historicky oblastí tradiční průmyslové výroby. Během 19. století začaly
zanikat zdejší textilní manufaktury a postupně jejich roli převzala tovární výroba. V regionu
vyrostla celá řada textilních továren a textilní průmysl tak velmi významně formoval
podobu regionu. Na přelomu 19. a 20. století bylo město Broumov a okolí jedním
z nejvýznamnějších center textilní výroby v celém Rakousku-Uhersku. Kromě tradičního
lnu se v regionu zpracovávala také bavlna a textilní průmysl byl v regionu zastoupen celým
řetězcem od primárního zpracování suroviny až po výrobu finálních textilních výrobků
určených pro spotřebitele. Mezi dvěma světovými válkami bylo textilní odvětví, stejně jako
další odvětví lehkého spotřebního průmyslu, výrazně postiženo v rámci hospodářské krize.
Již tehdy se na Broumovsku uzavřely první textilní továrny.
Dalším zásahem pro tradiční textilní průmysl bylo období po 2. světové válce, kdy
z regionu odešlo původní obyvatelstvo. Spolu s ním mnohdy odešlo také potřebné knowhow a nový rozjezd odvětví proto nebyl jednoduchý. Menší textilní továrny se v souladu
s poválečným vývojem centralizovaly do velkých národních podniků. Na Broumovsku se
tak postupně během let stala největším textilním podnikem Veba, která měla své továrny
v řadě zdejších měst a obcí (Broumov, Meziměstí či Martínkovice). Přesto v regionu

21

působily i další textilní podniky – jednalo se však o jednotlivé továrny dalších velkých
textilních podniků, které měly řídící centrály mimo region (např. Texlen či Čemolen).
Velký otřes zažil textilní průmysl při postkomunistické transformaci v 90. letech, kdy došlo
k uzavření podstatné části továren – z mnoha z nich se postupem času staly brownfieldy,
které představují pro region další zátěž. Transformací prošel úspěšně pouze podnik Veba,
kterému se podařilo uspět s orientací na africký trh (výroba brokátu). Přesto se ale ani
tomuto podniku na konci desátých let 21. století nevyhnuly další potíže, které ale ustál a i
nyní představuje s několika stovkami zaměstnanců nejvýznamnějšího zaměstnavatele
v regionu v tomto odvětví (továrny v Broumově a Broumově-Olivětíně).
Kromě rozvoje textilního průmyslu se v regionu rozvíjela i další průmyslová odvětví. Na
prvním místě lze uvést strojírenský průmysl. Strojírenská výroba byla v regionu úzce
spojena s výrobou textilní – strojírenské firmy dodávaly, vylepšovaly či udržovaly stroje pro
textilní podniky. Ostatně takové firmy působí v regionu dodnes, ať už se jedná o CEDIMU
Meziměstí (dříve Strojtex) nebo broumovskou Generu, která se transformovala
z opravárenského střediska podniku VEBA. Původně textilní továrnou byl také závod
v Adršpachu, ve kterém nyní vyrábí firma Continental. Transformace podniku na
strojírenskou výrobu pro automobilový průmysl proběhla v 2. polovině 20. století.
Potravinářský průmysl je v dnešní době zastoupený broumovským pivovarem, který v
historickém areálu klášterního pivovaru v Broumově-Olivětíně vyrábí pivo pod obchodní
značkou Opat. Výrobě nápojů se věnuje i závod firmy Coca-Cola HBC v Teplicích nad
Metují, ve kterém se stáčí voda Natura. Areál závodu byl vystavěný v 90. letech 20. století
nedaleko železničního nádraží v Teplicích nad Metují. Během historie se měnili majitelé
závodu i vyráběný sortiment. Podobně zaměřený závod v Hejtmánkovicích, který se
otevřel také v 90. letech, je již dlouhodobě uzavřený. Nedaleko broumovského
železničního nádraží se nachází provoz pekárny (firma Pekárny a cukrárny Náchod), další
větší podnik potravinářského průmyslu v regionu není v provozu. V ul. Smetanova
v Broumově začal z kraje roku 2022 provoz sýrárny, menší provozy na zpracování a výrobu
potravin jsou součástí vybraných zemědělských farem.
Nejvyšší podíl firem z oblasti zpracovatelského průmyslu má kromě měst Broumov,
Meziměstí a Teplice nad Metují obec Hejtmánkovice. Nejvyšší podíl firem z oblasti
stavebnictví mají kromě třech měst obce Heřmánkovice, Jetřichov a Adršpach. Nejvyšší
podíl firem z oblasti velkoobchod a maloobchod mají kromě třech měst obec
Hejtmánkovice, Heřmánkovice a Jetřichov. Nejvyšší podíl firem z oblasti ubytování,
stravování a pohostinství mají kromě města Broumova a Teplic nad Metují obec Adršpach
a následně město Meziměstí.
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Zemědělská výroba
Broumovsko je tradiční zemědělskou oblastí. Odkazem na původní formy hospodaření jsou
rozlehlé statky broumovského typu. Poválečné intenzivní zemědělství bylo spojené
s výstavbou novodobých zemědělských areálů, často mimo intravilány sídel. Bohatí
statkáři přebudovávali během druhé poloviny 19. století své usedlosti v klasicistním stylu.
V regionu tak vznikl zcela unikátní soubor staveb známy jako tzv. statky broumovského
typu.
V poválečném období, s příchodem nových obyvatel a změnami v oblasti zemědělské
výroby, se začalo pozvolna proměňovat i funkční využití těchto areálů. Část statků si
samozřejmě zachovala svou zemědělskou funkci. Několik areálů bylo stavebně rozšířeno o
moderní velkokapacitní budovy pro intenzivní zemědělskou výrobu a byla u nich potlačena
(např. adaptací na kancelářské prostory) či úplně zanikla obytná funkce. Tyto technické
změny souvisely s plánem postupné přeměny zemědělské malovýroby na socialistické
hospodářství a v podstatě stavebně zhmotňovaly ideu kolektivizace a zprůmyslnění
zemědělské výroby.
Poválečné změny v zemědělství byly spojené také s výstavbou rozlehlých zemědělských
areálů i mimo intravilány vsí. Takové objekty vyrostly téměř ve všech obcích Broumovska.
Budované areály byly buď monofunkční nebo plnily více funkcí najednou (kravíny, vepříny,
drůbežárny, skladovací haly, silážní jámy apod.). Řada objektů je dále v provozu, u dalších
se po částečném omezení či úplném zrušení původní funkce nové využití hledá velmi
složitě. Největším zemědělským podnikem z hlediska počtu zaměstnanců je v regionu
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova. Významní zaměstnavatelé v zemědělství jsou ale
téměř v každé obci Broumovska. Významný podíl v tomto segmentu tvoří také soukromě
hospodařící zemědělci.
Služby
Periferní poloha Broumovska se mj. odráží v tom, že sektor služeb hraje relativně slabší
roli. Moderní služby (IT, finančnictví apod.) se koncentrují ve velkých centrech, s jejich
přechodem do online prostředí navíc dochází k uzavírání méně exponovaných poboček
(typickým příkladem mohou být bankovní služby). V regionu ORP Broumov přesto
najdeme i zaměstnavatele tohoto typu. Významný podíl v této oblasti bude připadat na
veřejné služby (státní správa, úřady), zdravotnické služby (broumovská nemocnice funguje
jako pobočka Oblastní nemocnice Náchod) či sociální služby (domovy pro seniory apod.).
Skladbu oborů na Broumovsku podle počtu pracovních míst v těchto oborech k roku 2021
ukazuje schéma CzechInvestu (viz obrázek níže). Stejně jako v mnoha jiných oblastech
Česka dominuje automotive průmysl. Zde je jeho dominance způsobena zejména
přítomností podniku Continental v Adršpachu. Naopak v porovnání s celým Českem, ale i
dalšími regiony Královehradeckého kraje se Broumovsko vymyká silnou pozicí textilního
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průmyslu, který je druhým nejsilnějším oborem. Průmyslově-zemědělský charakter
regionu je potvrzen silnou pozicí zemědělství.
Obrázek 4 Skladba oborů hospodářství dle počtu pracovních míst na Broumovsku (2021)

Zdroj: Převzato od CzechInvest KHK.

Trh práce na Broumovsku
Pokud bychom rozdělili krajský trh práce na části podle jednotlivých ORP, patři ten
broumovský počtem osob v aktivním ekonomickém věku v Královehradeckém kraji k těm
nejmenším (menší už jsou pouze trhy práce v ORP Hořice, Nové Město nad Metují a Nová
Paka). Tento ukazatel se samozřejmě odvíjí od počtu trvale žijících obyvatel v regionu, ale
odráží též specifika demografické situace (nejsou zde zahrnuti obyvatelé
v předproduktivním a poproduktivním věku). Celkově pak odráží atraktivnost pro
zaměstnavatele, protože mimo jiné indikuje počty v regionu dosažitelných zaměstnanců (i
když je možné samozřejmě počítat i s pracovní dojížďkou do regionu, v případě
Broumovska pak i z blízkého polského pohraničí). Velikost pracovního trhu tak ovlivňuje i
potenciální nabídku pracovních míst, z hlediska velkých zaměstnavatelů je potenciálně
spíše riskantní umísťovat investice v regionech s menším pracovním trhem. Srovnání
velikosti pracovních trhů nabízí následující obrázek, není překvapivé že zcela dominuje
ORP Hradec Králové a další ORP s centry v okresních městech Královehradeckého kraje.
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Obrázek 5 Velikost trhů práce v jednotlivých ORP Královehradeckého kraje (ORP Broumov zeleně)

Zdroj: Převzato od CzechInvest KHK.

Trh práce v ORP Broumov má ale ještě další významné specifikum v rámci
Královehradeckého kraje, a tím je velmi nízký podíl živnostníků, kteří zde k roku 2021
představovali pouze 16 % osob dosažitelných na trhu práce. Jedná se o nejnižší podíl
v rámci celého kraje, na podobně velkých pracovních trzích v jiných ORP se ORP Broumov
přibližuje nejvíce ORP Nový Bydžov, kde je podíl živnostníků 23 %, v ostatních ORP je o
další jednotky procent vyšší. Tento ukazatel tedy říká, že v regionu Broumovska je velmi
nízký podíl podnikatelů a živnostníků a tedy nízká podnikatelská aktivita jako taková.
Trh práce na Broumovsku není ani soběstačný. Soběstačnosti region dosahuje, pokud je
součet zaměstnaneckých pozic a aktivních živnostníků po vydělení počtem obyvatel ve
věku 20–64 let vyšší než jedna, což tedy znamená, že každý z obyvatel má pracovní
uplatnění ve svém regionu (při zanedbání vlivu dojížďky a vyjížďky za zaměstnáním.
V ukazateli ale panuje rozdíl, pokud se podíváme odděleně na trh práce v POÚ Broumov a
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POÚ Teplice nad Metují. V POÚ Broumov je index soběstačnosti těsně nad 0,75, v POÚ
Teplice nad Metují ale přesahuje hodnotu 1,2. Důvodem je poloha závodu Continental
v Adršpachu, který nabízí velmi vysoký počet pracovních míst vzhledem k počtu obyvatel
v produktivním věku v daném POÚ.
Obrázek 6 Kříž soběstačnosti (POÚ Broumov a POÚ Teplice nad Metují)

Zdroj: Převzato od CzechInvest KHK.

Výše uvedený ukazatel lze brát jako potvrzení toho, že region Broumovska je regionem
spíše vyjížďkovým, tzn. že část obyvatel regionu je nucena hledat zaměstnaná za hranicemi
ORP. To nemusí být samo o sobě problematické, pokud je zaměstnání dosažitelné z místa
bydliště v přijatelné dojížďkové vzdálenosti. Při pohledu na mapu na následujícím obrázku
je ale zřejmé, že v Broumovu nejbližších POÚ Police nad Metují a Hronov je situace
obdobná, takže tuto nesoběstačnost je nutno hodnotit spíše negativně. Nejvíce
soběstačná (údaje jsou ke konci roku 2019) byla ORP Hradec Králové (největší ORP a
centrum celého kraje s řadou služeb) a Rychnov nad Kněžnou (zde hraje roli zejména
přítomnost automobilky Škoda a jejích dodavatelů).
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Obrázek 7 Soběstačnost na trhu práce dle POÚ Královehradeckého kraje a okolí

Zdroj: Výřez mapy převzaté od CzechInvestu KHK.

Významní zaměstnavatelé
V ORP Broumov působí celá řada významných zaměstnavatelů z různých oborů. Tito
významnější zaměstnavatelé se koncentrují zejména v Broumově, Meziměstí a Teplicích
nad Metují, tedy ve třech největších sídlech regionu. Úplně největší zaměstnavatel,
Continental Automotive Czech Republic, má ale svůj výrobní závod v Adršpachu. Všichni
nejvýznamnější zaměstnavatelé podle počtu zaměstnanců jsou uvedeni na mapce níže a
poté je připojena v abecedním pořadí jejich stručná charakteristika.
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Obrázek 8 Významní zaměstnavatelé v ORP Broumov

Zdroj: Převzato od CzechInvest KHK.

•

BSB spol. s.r.o., lisovna umělých hmot sídlí v Hejtmánkovicích. Firma BSB s.r.o. je
na trhu od roku 1992 a zabývá se vstřikováním plastů, výrobou a konstrukcí forem.

•

Plastikářské výrobě se věnuje také broumovská firma BRAHA Plasty s.r.o., která
vznikla na základě desetiletého podnikání jednoho ze současných majitelů. V oboru
lisování plastických hmot a nástrojářství podniká od roku 1990. V roce 1999 došlo k
reorganizaci firmy, jejímu přestěhováním do větší výrobní haly a do roku 2004 se
posílil a modernizoval strojový park.

•

Heřmánkovická firma BRONAS s.r.o. byla založena v roce 1992 s cílem provozovat
firmu zaměřenou na výrobu vstřikovacích forem, forem pro lití lehkých slitin,
nástrojů pro výrobu dílů z plechu, dále jednoúčelových strojů a zařízení. Výrobní
kapacity firmy jsou dnes nejvíce soustředěny na výrobu forem pro vstřikování
termoplastů a elastomerů.

•

Firma CEDIMA Meziměstí s.r.o. vznikla v březnu roku 2005 ze strojírenského
výrobního závodu bývalé akciové společnosti Strojtex. Historie a technické know
how společnosti se datuje již od roku 1958, kdy byl založen strojírenský závod,
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který zajišťoval výrobu náhradních dílů k textilním strojům a vývoj, konstrukci a
výrobu nových zařízení určených pro textilní průmysl.
•

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je výrobce, prodejce a distributor značkových
nealkoholických nápojů společnosti The Coca-Cola Company. Kromě výrobního
závodu v Praze-Kyjích provozuje v Česku stáčírnu stolní vody v Teplicích nad Metují.
Stolní voda stáčená v regionu Broumovska se prodává pod obchodní značkou
Natura.

•

Continental Automotive Czech Republic je součástí nadnárodního koncernu
Continental. Hlavní sídlo české části firmy je v Jičíně, v Adršpachu je jeden z jejich
výrobních závodů. V rámci Česka patří firma k největším zaměstnavatelům a pozici
největšího zaměstnavatele má i na Broumovskou, v adršpašském závodě pracuje
více než tisíc zaměstnanců. V Adršpachu firma vyrábí komponenty do ostřikovacích
systémů, v roce 2018 zde bylo vyrobeno přes 1,5 milionu nádobek, více než 16,5
milionu hadicových systémů, 2,5 milionu čerpadel a přes 20,5 milionu trysek. Mezi
největší zákazníky adršpašského závodu patří BMW, VW, Daimler, Ford, GM,
Honda, PSA a Renault.

•

Hlavní specializací broumovské společnosti DETAS, s.r.o. je výroba strojů a zařízení.
Je to výroba odmašťovacích strojů, výroba dopravníků, výroba speciálních
jednoúčelových strojů a kovoobrábění obecně. Výroba strojů a zařízení je možná
přímo na míru dle potřeb zákazníka, zakázky firma realizuje pro zákazníky z celé
Evropy.

•

Předmětem činnosti sociálního družstva Diakonie je soustavně vyvíjená obecně
prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a
sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním
uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a
působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí,
vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Broumovská Diakonie se zabývá
zejména sběrem a tříděním použitého textilu.

•

Společnost Dřevoterm, s.r.o. byla založená v roce 1991 s cílem uvést do souladu
více než stoletou tradici dřevovýroby a produkci stínící techniky s novými
technologickými postupy a výrobními metodami. Pracovní týmy firmy v současnosti
čítají více než 90 zaměstnanců ve dvou základních oblastech výroby – dřevovýrobě
(velká pila v Meziměstí) a produkci stínicí techniky vyráběnou pod značkou Pavon
(závod v Březové).
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Obrázek 9 Pila Dřevoterm v Meziměstí

Zdroj: Stylbau.cz.

•

Broumovská firma ELMON s.r.o. vznikla v roce 1992. Společnost byla založena na
základech bývalého Kovopodniku Broumov, převzala osvědčené zaměstnance, a
tím navázala na tradici a dobré zkušenosti. V současné době společnost
zaměstnává 30 kvalifikovaných pracovníků v oboru elektro, voda, plyn a topení.
Součástí společnosti je velkoobchodní a maloobchodní prodejna v Broumově.

•

Společnost Genera z Broumova se nyní primárně zabývá výrobou ozubených kol a
soukolí. Vznik firmy se datuje k začátku roku 1992, původním nosným programe
firmy byla výroba a montáž ocelových konstrukcí pro žakárské stroje ve
tkalcovnách (firma vznikla v návaznosti na činnost střediska generálních oprav
textilního závodu Veba Broumov).

•

Granit Lipnice, s.r.o. je firma, která se specializuje na těžbu kamene a jeho
zpracování. V regionu Broumovska je to pískovec, který firma zpracovává ve svém
závodě v Teplicích nad Metují. Firma pískovec v regionu také těží, a to ve dvou
lomech – v Božanově a na Libné (součást Teplic nad Metují).
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•

Broumovská společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v
oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo
světa před 85 lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let.

•

Firma HS Flamingo s.r.o. z Broumova je výrobcem vysoce kvalitních krbových
kamen a krbových vložek. Distribuce je vedena přes tři hlavní prodejní značky
Flamingo, Aquaflam a Masterflamme. Firma byla založena v roce 2005, kdy začala
jako dovozce krbových vložek ze zahraničí.

•

Broumovský závod české firmy Koh-I-Noor Hardtmuth a.s. se věnuje výrobě
kancelářských potřeb, stejně jako celá firma, která svým portfoliem pokrývá celé
spektrum kancelářských potřeb a potřeb pro drobné tvůrčí činnosti a ruční práce
(tužky, gumy atd.). Broumovský závod se orientuje na výrobu kružítek a tužek
verzatilek.

•

Maryan Beachwear Group CZ, s.r.o. je výrobním závodem německé firmy, která se
zabývá textilní výrobou orientovanou na plaveckou módu. V broumovském závodě
se šijí zejména dámské plavky. Vývoj, logistika a obchod firmy sídlí v zahraničí.

•

Společnost NUTRICIUS s.r.o. se zabývá výrobou doplňků stravy pro zdraví a krásu.
Výroba firmy je umístěna v Křinicích. Společnost vyrábí výrobky pod svou vlastní
značkou, ale nabízí také dodávku zboží pod značkou zákazníka. Součástí výrobního
programu firmy jsou také BIO produkty, jejichž výroba probíhá ve specializovaných
prostorách.
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Obrázek 10 Areál firmy Nutricius v Křinicích

Zdroj: Mapy.cz.

•

Firma Ostaš CZ s.r.o. byla založena v roce 1999 v návaznosti na předchozí výrobní a
obchodní činnosti zakladatelů, které se datují již od roku 1993. Firma, která sídlí
v Teplicích nad Metují, se nyní primárně orientuje na výrobu matrací.

•

Pivovar Broumov, s.r.o. je jedním z nejstarších pivovarů v celém Česku, jeho
historie jako původně klášterního pivovaru sahá několik století zpět. Pivovar vyrábí
v Broumově-Olivětíně pivo pod tradiční obchodní značkou Opat. Podnik disponuje
vlastní sladovnou, svá piva distribuuje po celém Česku i do zahraničí.

•

Firma PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. sídlí a vyrábí na okraji
Martínkovic. Firma byla založena v roce 1990. Záměrem bylo postupně budovat
malou zakázkovou kalírnu se zaměřením na vysokou kvalitu tepelného zpracování
ocelí, doplněnou o speciální procesy a vývoj technologií (karbonitridace, nitridace,
podtlaková cementace a další).

•

Společnost PROMA REHA, s.r.o. je výrobcem zdravotnických a pečovatelských
lůžek a dalších drobných typů zdravotnického nábytku. Zkušenosti s vývojem,
konstrukcí a stavbou zdravotnických lůžek má firma již od roku 1990. Výrobní
závod firmy je lokalizován v Meziměstí.
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•

Firma SILNICE SVOBODA a.s. je stavební firmou sídlící v Jetřichově. Realizuje jak
soukromé, tak i veřejné zakázky. Zabývá se výstavbou dopravních a inženýrských
staveb, včetně pokládky asfaltového koberce. Dále se zabývá recyklací stavebních
materiálů tříděním a drcením mobilní linkou. Firma disponuje vlastním vozovým
parkem a strojním vybavením.

•

Společnost VEBA je tradičním českým výrobcem žakársky tkaných bavlněných
tkanin a v tomto segmentu patří k nejvýznamnějším výrobcům na světě. Zaměřuje
se na produkci oděvního a domácenského sortimentu. Využívá nejmodernější
textilní technologie současnosti a její export míří z 90 % především do Afriky a
Evropy. Firma je druhým největším zaměstnavatelem na Broumovsku.

•

Firma VERATEX Česká republika s.r.o. sídlící a vyrábějící v Teplicích nad Metují je
dalším textilním podnikem v regionu. Její výrobní program je zaměřen na bytový
textil, dodává také hotelům a dalším ubytovacím zařízením. V sortimentu firmy
jsou vypínací froté prostěradla, hladká bavlněná prostěradla, povlečení, ručníky,
osušky, žínky, župany atd.

•

Broumovská firma Z - TRADE s. r. o. je obchodní společnost působící na trhu již
téměř 30 let. Firma je největším dodavatelem svíček v Česku a na Slovensku.
Kromě tohoto sortimentu je firma významným distributorem sezonních dekorací,
bytových vůní a lepidel světových značek. Firma provozuje vlastní obchody po
celém Česku a významnou roli v jejím portfoliu mají také e-shopy.

•

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova funguje již od roku 1992 a zabývá se
především rostlinnou a živočišnou výrobou a zemědělskou prvovýrobou. Kromě
toho ZD Šonov provozuje také Lom Rožmitál, v jeho nabídce je tedy také lomový
kámen a tříděné kamenivo.

Podnikatelský klub Broumovska
Specifikem Broumovska je existence Podnikatelského klubu Broumovska (PKB), který
vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a organizací
působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí
na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Jak PKB deklaruje, „Členové
PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel se, ať chce či nechce, účastní formování
regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní podnikatelskou
činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit.“
Cílem PKB přesto není zajišťovat zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o
vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání dnes i v budoucnu, a tím současně
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o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a místního
komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska také mimoto podporuje řadu
kulturních, sportovních a společenských projektů. V roce 2020 se PKB stal jedním ze
zakládajících subjektů Strategické rady regionu Broumovsko, která má tyto a další cíle za
úkol koordinovat v širší regionální shodě.
Podnikatelský klub má v roce 2021 celkem 15 členů, přestože ne všichni tito členové mají
sídlo či hlavní místo svého podnikání přímo v ORP Broumov. Členové PKB, kteří mají sídlo
či kteří působí zejména v ORP Broumov, jsou tito:
•

Z–Trade

•

Veba

•

Hobra–Školník

•

Lesní Společnost Broumov Holding

•

Dřevoterm

•

Prikner – tepelné zpracování kovů

•

Cedima

•

Lutoma

•

Čeko Import

•

Servis Černý

Existenci této platformy lze z hlediska regionu hodnotit pozitivně.

Podnikatelská aktivita v regionu
Jak již bylo uvedeno výše, podnikatelská aktivita v regionu ORP Broumov je v porovnání
s ostatními ORP Královehradeckého kraje velmi nízká. Z tohoto pohledu navíc existují i
rozdíly mezi jednotlivými obcemi v ORP. Jsou zde celkem čtyři obce (Meziměstí, Broumov,
Hynčice a Božanov), kde je počet živnostníků na 100 obyvatel velmi nízký (v rozmezí 5–8).
Naopak v Adršpachu, Teplicích nad Metují, Křinicích, Otovicích a Heřmánkovicích je tento
počet vyšší než deset. Více viz přiložená mapka.
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Obrázek 11 Počet živnostníků v obci v přepočtu na 100 obyvatel

Zdroj: CzechInvest KHK.

Rozdíly jsou i z hlediska počtu firma na 100 obyvatel. Firem jsou při tomto přepočtu
v každé obci na 100 obyvatel pouze jednotky, ale i tak lze zaznamenat rozdíly. Zřejmě
trošku nečekaně jsou je nejvyšší počet firem na 100 obyvatel v Šonově. Více viz následující
mapka.
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Obrázek 12 Počet firem v obci v přepočtu na 100 obyvatel

Zdroj: CzechInvest KHK.

Problematika nezaměstnanosti
Problém, který se v regionu ORP vyskytuje dlouhodobě, je zvýšená nezaměstnanost
v porovnání s jiným regiony Královehradeckého kraje, ale též v porovnání s krajským či
republikovým průměrem. Jedná se o setrvalý jev, jak vyplývá z přiloženého grafu. V období
let 2015–2020 byla nezaměstnanost na Broumovsku vždy téměř v průměru o 3 % vyšší než
v celém Česku. Jisté zlepšení naznačují poslední roky 2019 a 2020, kdy se hranice
tříprocentního rozdílu prolomila, i tak ale rozdíl zůstává patrný.
Příčin tohoto stavu je více. Na jedné straně je to nižší nabídka počtu pracovních míst, na
druhé straně vyšší podíl osob, které disponují pouze nízkou či žádnou kvalifikací a na
pracovním trhu tak mají malou šanci na uplatnění. Negativní roli hraje i vysoký podíl
exekucí v regionu, kdy jsou srážky ze mzdy tak vysoké, že nemotivují k hledání zaměstnání
(případně se lidé uchylují na černý pracovní trh).
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Obrázek 13 Vývoj nezaměstnanosti v ORP Broumov v porovnání s celorepublikovým průměrem

Zdroj: MF ČR.

Největším problémem na Broumovsku je zaměstnávání osob se základním vzděláním.
Celkový počet nezaměstnaných se základním vzděláním činí přibližně jednu třetinu ze
všech nezaměstnaných. Na velké meziroční procentuální změny míry nezaměstnanosti má
vliv počet obyvatel v malých obcích. Nárůst počtu nezaměstnaných o 1 člověka tak
odpovídá procentuálnímu nárůstu až o necelé jedno procento a proto nemá přílišný smysl
sledovat statistiky nezaměstnaných v jednotlivých obcích. Přesto lze konstatovat, že
dlouhodobě horší situace panuje v Broumově a Hynčicích.
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním v celém Česku byla v roce 2019 více než
20 %. Jak uvádí MAS Broumovsko, pro část těchto nezaměstnaných jsou jedinou možností
pracovního uplatnění veřejně prospěšné práce, které využívají téměř všechny obce a
města v regionu Broumovska. Jejich využití se pak odráží v míře nezaměstnanosti
jednotlivých obcí. Dalším problémem je zaměstnávání osob s kvalifikovaným zdravotním
postižením (fyzickým, duševním i smyslovým). Uplatnění těchto osob je možné např. v
chráněných dílnách (Náchod, Centrum služeb Broumov). Nabídka je však nedostatečná.
Velkým rizikovým faktorem je dominantní postavení největších zaměstnavatelů v regionu,
případné omezení fungování těchto podniků a s tím spojené propouštění zaměstnanců by
mělo významný vliv na míru nezaměstnanosti v regionu. Vysoká míra nezaměstnanosti,
která je často dlouhodobá nebo opakovaná, má řadu vážných dopadů. Vedle materiální
chudoby se jedná o sociální důsledky a psychické důsledky (rezignace na další hledání
práce, ztráta pracovních návyků, podléhání závislostem aj.). Tyto důsledky se pak zpětně
negativně odrážejí ve snížených šancích pro začlenění na trh práce. Tyto problémy se
násobí u obyvatel sociálně vyloučených lokalit, kteří musí řešit neexistenci zázemí pro
řešení základních lidských potřeb, tudíž složitě pak hledají sílu i motivaci řešit svou situaci
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na trhu práce. Velké riziko je v počtu nezaměstnaných, ale ve skutečnosti se v procentu
nezaměstnaných odráží nedostatek pracovních příležitostí.
Přesto lze v oblasti zaměstnanosti vidět i pozitivní trend, který se v poslední době opět ale
trochu mění. Mezi lety 2014 až 2017 přibylo v ORP Broumov přibližně 1 400 zaměstnanců,
což je v regionu této velikosti velmi významné číslo (v letech 2018 a 2019 došlo vždy
k mírnému poklesu). Tento trend se mohl podepsat pod zmenšením relativní míry
nezaměstnanosti v pozdějších letech. Z větší míry ale došlo k pokrytí této nabídky
dojíždějícími pracovníky, a to nejen z Česka, ale zejména z Polska. Tito zahraniční
pracovníci tvoří v některých firmách na Broumovsku již výrazný podíl zaměstnanců.
Statistiku počtu zaměstnanců v ORP Broumov ukazuje následující obrázek.
Obrázek 14 Vývoj počtu zaměstnanců v ORP Broumov

Zdroj: MF ČR.

S odkazem na Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 lze uvést, že krize,
která se projevila počátkem roku 2014 rekordně vysokým počtem uchazečů o zaměstnání
jak v celém Česku, tak na Broumovsku, byla zažehnána. Od té doby dochází k postupnému
oživení, přechodu ke konjunktuře a poslední roky jsou ve znamení vysoké poptávky po
pracovnících přecházející až k faktickému nedostatku vhodné pracovní síly v některých
oborech a regionech. Částečně se to týká i Broumovska, kde je dle výroků jednotlivých
zaměstnavatelů těžké uspokojit poptávku zejména po kvalifikované pracovní síle. V
porovnání s předcházejícím vrcholem konjunktury sledujeme v současné době vyšší míru
zaměstnanosti, nižší nezaměstnanost a vyšší participaci znevýhodněných osob na trhu
práce.
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Zajímavý vývoj má křivka zobrazující počet živnostníků v regionu. Je z ní zřejmé, že v letech
2016–2018 došlo k poklesu počtu živnostníků (o více než 50 osob v celém regionu), ale
poté se čísla opět zvedla dokonce nad předchozí úroveň. Pro srovnání viz následující graf.
Obrázek 15 Vývoj počtu živnostníků v ORP Broumov

Zdroj: MF ČR.

Strategická rada regionu Broumovsko
Strategická rada regionu Broumovsko (SRRB) je platformou pro regionální (nadobecní) a
mezioborovou spolupráci. Má šest zakladatelů (města Broumov, Police nad Metují, Teplice
nad Metují, Agentura pro rozvoj Broumovska, Společnost pro destinační management
Broumovska a Podnikatelský klub Broumovska) a působí v širším regionu, než je region
ORP Broumov (zapojením města Police nad Metují zasahuje i do ORP Náchod). Vizí SRRB je
zvýšení kvality života v regionu skrze jeho sociální, ekonomický a kulturní rozvoj.
Formulování, prosazování a realizace strategie rozvoje regionu Broumovska by se měla
odehrávat skrze nadobecní a mezioborovou spolupráci.
SRRB se věnuje podpoře podnikání a zaměstnanosti v celém širším regionu Broumovska.
Na webové adrese https://prace.broumovsko.cz/ provozuje inzertní webový portál
s nabídkami pracovních pozic v regionu. Na portále, který je pravidelně aktualizovaný, se
objevují pracovní nabídky od všech významných zaměstnavatelů v regionu, pro které je
inzerce zdarma (viz ukázka na obrázku níže). Na adrese https://podnikani.broumovsko.cz/
je přístupná databáze nemovitostí k podnikání (zejména brownfieldů). Obě aktivity lze
vnímat jako pozitivní pro posílení regionálního trhu práce.
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Obrázek 16 Ukázka web SRRB s inzercí volných pracovních míst na Broumovsku

Zdroj: screenshot webové stránky

Pracuj na Broumovsku – projekt MAS Broumovsko+
Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II je čtyřletý projekt, který realizuje MAS
Broumovsko+ od roku 2018 do konce roku 2021. Tento projekt je zaměřen na rozvoj
kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP II navazuje na projekt
Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku I, který byl realizován v roce 2016 a 2017.
Místní akční plán stanovuje priority vzdělávání v území a jednotlivé kroky nutné k dosažení
svých cílů, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a
podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v
území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Broumovsku.
V rámci tohoto projektu připravila MAS Broumovsko+ aktivity z oblasti kompetencí pro trh
práce. Jejím cílem bylo pořádání exkurzí v zapojených firmách, podnicích a organizacích na
Broumovsku, a to 1x za 6 měsíců. Do prvních exkurzí v roce 2019 bylo osloveno a zapojeno
celkem šest subjektů. V průběhu roku 2020 se však omezilo fungování škol i dalších
subjektů, což zkomplikovalo další pořádání exkurzí ve firmách. Zástupci projektu MAP II
proto přišli s náhradním řešením, a to natáčením videí, která představují jedenáct
vybraných povolání z Broumovska.
Tato videa jsou dostupná přímo na speciální stránce věnované projektu
(https://www.pracujnabroumovsku.cz/cs/), MAS je také prezentuje na vlastním YouTube
kanále a propaguje na sociálních sítích, aby se zvýšil jejich dosah. Studentům a dalším
zájemcům jsou tak k dispozici krátké medailónky a konkrétní příběhy lidí, které jim
demonstrují možnost zaměstnaná v regionu ORP Broumov. Tuto aktivitu lze z hlediska
vlivu na pracovní trh hodnotit pozitivně.
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Obrázek 17 Ukázka webu Pracuj na Broumovsku, který spustila MAS Broumovsko+

Zdroj: screenshot webové stránky
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Shrnutí – zaměstnanost a trh práce na Broumovsku
ORP Broumov představuje z hlediska trhu práce a zaměstnanosti spíše problematický
region. Relativně vyšší nezaměstnanost se nedaří dlouhodobě přiblížit republikovému
průměru, problémem je zejména vyšší počet osob s nízkou kvalifikací, které hůře hledají
uplatnění na trhu práce. Problémem je také nižší podnikatelská aktivita v regionu. Přesto
zde je i rozvojový potenciál, jak bylo patrné z uvedených dat či z rozhovorů se
zainteresovanými aktéry. Všechny tyto poznatky jsou shrnuty v následující SWOT analýze.
SWOT analýza
Silné stránky
Velký nárůst počtu zaměstnanců v předchozích letech
Aktivní přístup místních organizací (MAS Broumovsko+, Strategická rada regionu
Broumovsko)
Spolupracující podnikatelé a živnostníci (např. Podnikatelský klub Broumovska)
Úspěšné příklady mladších firem (např. HS Flamingo)
Projekty generující poptávku po kvalifikované pracovní síle (např. EHMK)
Variabilita firem nabízejících zaměstnání
Prozatímní stabilita velkých zaměstnavatelů
Slabé stránky
Omezení pro výstavbu na zelené louce
Brownfieldy v ORP Broumov (nižší rozvojový potenciál pro další podniky)
Nízká kvalifikace pracovní síly
Velmi obtížné uplatnění na pracovním trhu pro nekvalifikovanou pracovní sílu
Nižší mzdy ve srovnání s krajským i českým průměrem
Kontinuální úbytek obyvatel v regionu
Příležitosti
Možnost využít finanční nástroje operačních programů EU v novém programovacím
období 2021–2027
Zvýhodnění ORP Broumov (HSOÚ) v rámci strategie regionálního rozvoje ČR
Motivace představitelů regionu situaci řešit
Pracovní místa související s oživením turismu
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Práce na dálku – rozvoj této formy zaměstnání v post-pandemickém období
Ohrožení
Potenciální problémy velkých zaměstnavatelů
Vznik nových brownfieldů
Pokračující trend předčasného ukončování školní docházky
Zhoršení makroekonomických podmínek s výrazným dopadem na periferní oblasti
Opětovné delší zavření státní hranice s Polskem
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Návrhová část s vydefinováním cílů a výstupů (strategická)
Návrhová část vychází z národních a krajských dokumentů a reflektuje specifika regionu
Broumovska, která vzešla z analytické části.
Strategická vize je motto, které určuje základní směr dalšího rozvoje regionu Broumovska
v oblasti rozvoje zaměstnanosti. Strategická vize představuje souhrnný text, který popisuje
žádoucí situaci, k níž realizace strategie přispěje a stává se východiskem pro akční plány v
jednotlivých prioritních oblastech.

Vize
Na Broumovsku se dobře pracuje a podniká v různých oborech, lidé jsou za svojí práci
dostatečně ohodnoceni a mají tak chuť v regionu zůstat a podílet se na jeho dalším
rozvoji. Tyto faktory vedou také ke zlepšení sociální situace v regionu.
Region se rozvíjí s ohledem na svou historii a jistá omezení daná jeho velikostí či
polohou, ale nerezignuje na modernizaci a inovace.
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Tematická oblast 1: Pracovní síla
Dostupná kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový faktor pro rozvoj ekonomiky
regionu Broumovska. Kvalifikovaní lidé se znalostmi a kompetencemi pro život ve 21.
století jsou základním předpokladem pro rozvoj místní ekonomiky, i pro firmy, které se
nebojí inovací a modernizace. Stimuluje se tím i individuální podnikatelská aktivita v
regionu.
Cíl: V regionu je dostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovníků
Oblast vzdělávání dětí a mládeže
•

Je věnována pozornost vzdělávání na všech stupních

•

Dostatek míst v MŠ a ZŠ

•

Udržení či zvýšení kvality základního vzdělávání

•

Udržení Gymnázia Broumov jako nutný předpoklad výchovy kvalifikovaných osob

•

Udržení či posílení dalších míst na středních školách (Teplice nad Metují)

•

Individuální přístup k žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami

Oblast zvyšování kvalifikace dospělých
•

Vzdělávání osob, které se nemohou uchytit na trhu práce

•

Kariérní poradenství a mentoring

•

Spolupráce zaměstnavatelů, neziskových organizací a veřejné sféry

•

Důraz na finanční gramotnost a další praktické dovednosti

Oblast podpory mobility
•

Příchod pracovních nomádů a osob pracujících na dálku

•

Snaha o návrat rodáků a absolventů zdejšího gymnázia do regionu

•

Aktivní vyhledávání talentů a osob, které by se usídlily v regionu

•

Finanční motivace pro vybrané profese ve veřejném zájmu (např. lékaři)

•

Využití zahraniční pracovní síly a integrace nově příchozích zaměstnanců

Implementační subjekty: DSO Broumovsko, jednotlivé obce a města, Královéhradecký
kraj, Centrum, investic rozvoje a inovací KHK, Školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ),
Zaměstnavatelé
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Tematická oblast 2: Sociální situace v regionu
Pro život obyvatel regionu je nutná sociální koheze. V regionu je potřeba vyřešit
problematickou sociální situaci, které souvisí s nízkou kvalifikací části jeho obyvatel a s
dalšími problémy, které jim neumožňují plnohodnotně participovat na trhu práce. Je
nutné těmto problémům také předcházet. Zlepšení sociální situace pocítí i obyvatelé,
které akutní sociální problémy momentálně netíží. Pro všechny obyvatele v regionu je pak
nutné připravit řadu opatření, která jim zvednou ekonomickou a sociální kvalitu života.
Cíl: Sociální situace obyvatel regionu se zlepší
Oblast prevence
•

Motivace rodičů k předškolnímu vzdělávání dětí

•

Udržení či zvýšení kvality základního vzdělávání v regionu

•

Nabídka volnočasových a mimoškolních aktivit pro děti

•

Aktivní stárnutí – připravovat možnosti pro seniory, včetně jejich možného
dlouhodobějšího pobytu na pracovním trhu

Oblast řešení aktuálních problémů
•

Nabídka důstojných mezd pro zaměstnance

•

Řešení insolvencí, exekucí a dalších problematických sociálních jevů

•

Výstavba nových bytů pro stávající i nové obyvatele regionu

•

Rozvoj sociálního podnikání pro možnost umístění znevýhodněných jedninců na
trhu práce

Spokojení zaměstnanci v sociálně silném regionu
•

Efektivní využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

•

Používání flexibilních způsobů práce (částečné úvazky, práce z domova apod.)

•

Posilování identity obyvatel s regionem i za pomoci zaměstnavatelů

•

Možnost využití veřejně prospěšných prací i pro jiné subjekty, než jsou obce (školy,
nemocnice, domovy důchodců, NNO)

Implementační subjekty: Královéhradecký kraj, Centrum, investic rozvoje a inovací KHK,
Sociální služby, Zaměstnavatelé, Podnikatelský klub Broumovska, MAS Broumovsko+, Úřad
práce ČR
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Tematická oblast 3: Rozvoj, živností, firem a inovací
Pro možnost kvalitního zaměstnání je nutná existence prosperujících firem a motivace
obyvatel zakládat firmy nové.
Cíl: V regionu bude působit větší počet menších firem z různých oborů, které se budou
soustředit na moderní přístupy a inovace
Rozvoj firem
•

Posilovat inovační schopnosti firem s důrazem na malé a střední podniky,
komunikace s CIRI KHK a CzechInvestem

•

Spolupráce obcí s podnikatelským sektorem či podnikatelská aktivita obcí
samotných

•

Vytváření pozitivní image regionu – region otevřený lidem a novým nápadům

•

Spolupráce formálních i neformálních aktérů (firmy, státní správa, neziskové
organizace a další)

•

Kvalitní vzájemná informovanost o regionálním dění

•

Důraz na rozvoj kvalitní infrastruktury (dopravní komunikace, datové připojení a
další)

•

Definování a příprava rozvojových lokalit včetně brownfieldů

Rozjezd nového podnikání
•

Vstřícnost úřadů pro zájemce o vlastní podnikání

•

Mentoring a příklady dobré praxe od zkušených podnikatelů

•

Vznik podnikatelského inkubátoru

•

Sdílené prostory pro malé podnikatele a fyzické osoby, např. v oblasti
potravinářské výroby

•

Sdílené kanceláře

Podnikatelé regionu, region podnikatelům
•

Preference lokálních firem při výběrových řízeních

•

Podpora značky regionálního produktu

•

Podpora drobných podnikatelů formou úlev (např. snížení či odpuštění nájmu)

•

Sponzoring regionálních událostí místními firmami, posilování jejich image

•

Implementace SMART řešení na úrovni obcí a města

•

Spolupráce v oblasti energetiky a energetických úspor

Implementační subjekty: DSO Broumovsko, jednotlivé obce a města, Královéhradecký
kraj, Centrum, investic rozvoje a inovací KHK, Zaměstnavatelé, Podnikatelský klub
Broumovska, MAS Broumovsko+, Úřad práce ČR
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Implementační část, včetně monitorování a evaluace
Plnění, za která bude zodpovědný DSO Broumovsko, budou kontrolována orgány svazku, a
to minimálně s roční frekvencí. Kontrola plnění, za která budou zodpovědné jednotlivé
obce, je zcela v kompetenci místních samospráv. Také zde by bylo vhodné provádět
kontrolu alespoň jednou ročně. Jednotlivá navržená opatření by se měla promítat také ve
strategických plánech jednotlivých obcí, které vznikají v rámci tohoto projektu v
částečném časovém souběhu s tvorbou tohoto generelu.
Je nutné konstatovat, že pro obce v regionu DSO Broumovsko může být implementace
některých navrhovaných opatření organizačně i finančně velmi zatěžující. Finální realizace
některých projektů tak bude velmi úzce souviset s dostupností externích finančních zdrojů
(zejména dotačních titulů) pro samosprávy. Obce by měly navržená opatření a záměry
navázat na své rozpočty a počítat s nimi při tvorbě rozpočtových výhledů.

Další navrhovaný postup
Další postup by měl být následující:
•

Verifikace správnosti, reálnosti a efektivnosti.

•

Vytvoření adekvátních politických, organizačních a kapacitních podmínek a
předpokladů.

•

Provázání realizace strategických záměrů na tvorbu rozpočtů a rozpočtových
výhledů.
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Seznam zkratek
ČSÚ – Český statistický úřad
EHMK – Evropské hlavní město kultury
HSOÚ – hospodářsky a sociálně ohrožené území
CHKO – Chráněná krajinná oblast
MAS – Místní akční skupina
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
ORP – obec s rozšířenou působností
PKB – Podnikatelský klub Broumovska
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst
SRRB – Strategická rada regionu Broumovsko
ÚAP – územně analytické podklady
ÚP – územní plán
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ZÚR KHK – Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje
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