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Zastupitelé obce Martínkovice na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 2022,
schválili strategický dokument Strategický plán rozvoje obce Martínkovice
na období 2022 – 2032, usnesením ……………………………….. Jedná se o základní
plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené
období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. je program rozvoje obce základním
plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Martínkovice
bude tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje obce Martínkovice na nadcházející
roky. Strategický plán formuluje představy o budoucím vývoji Martínkovic na
základě analýzy současné situace. Strategický plán také navrhuje konkrétní
aktivity, které pomohou tyto představy úspěšně uskutečnit. Hlavním smyslem
tohoto dokumentu je napomáhat zaměstnancům i zastupitelům obce s řízením
rozvojových činností (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při
tvorbě rozpočtu). Strategický dokument dále zvýší připravenost obce k podání
žádostí o dotační podporu, čímž pomůže Martínkovicím se získáním vnějších
finančních prostředků. Dalším, avšak neméně důležitým úkolem dokumentu, je
informování veřejnosti a podnikatelských subjektů v obci o směřování obce v
příštích letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont, tj.
na 10 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2022–2032. DSO
Broumovsko

je

realizátorem

projektu

s

názvem:

“DSO

Broumovsko

–

profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních
dokumentů, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436 v rámci
výzvy č. 092 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je
finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen
na vzdělávání
strategických

úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí, na tvorbu
a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO

Broumovsko, a na

vytvoření strategického dokumentu samotného DSO. Na

zpracování strategického plánu rozvoje obce Martínkovice se podíleli starosta,
zastupitelé obce a zástupci DSO Broumovsko. Všichni zúčastnění měli možnost
vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci a formulovat své představy o
budoucím vývoji Martínkovic. Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je
datován na říjen 2020. Obyvatelé obce se zapojili do tvorby strategie
prostřednictvím pracovních skupin sestavených ke strategickým plánům a
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formou dotazníkového šetření.
Strategický plán rozvoje obce i koncepce celé oblasti Broumovska je v souladu
se strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Vize Královéhradeckého kraje, tj.
„Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů samotné
obce a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí,
vysoká kvalita života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní
struktury regionu, jsou integrovány do strategického plánu. Strategický plán
obce Martínkovice je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v Martínkovicích. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj obce. Na základě výsledků
analytické části bude formulována návrhová a implementační část tohoto
dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace v obci.
Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také definuje jejich
příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu.

Obec Martínkovice leží ve Východních Čechách, v Královéhradeckém kraji. V
rámci kraje bychom ji nalezli v okrese Náchod, v těsné blízkosti Broumova. Obec
se rozkládá podél potoka zvaného Březinka, jižně od Broumova. Osu obce tvoří
místní komunikace, která pokračuje směrem na Otovice. Ta je křížena silnicí z
Broumova do Božanova.

2.1.1 Historický vývoj
Obec Martínkovice je jednou z několika dlouhých lánových (přípotočních) vsí, které
vznikly ve 13. století v Broumovské kotlině. Benediktini břevnovského kláštera,
kterým zdejší kraj daroval český král Přemysl Otakar I., osídlili úrodné roviny kolem
řeky Stěnavy a jejích přítoků německými zemědělci a řemeslníky z Durynska a
Flander. První písemné zmínky o Martínkovicích pocházejí z roku 1320.
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Po několik staletí byli zdejší obyvatelé odkázáni na místní přírodní zdroje, obživu
hledali převážně v zemědělství a drobné řemeslné výrobě. S Broumovským
panstvím byli svázáni robotou. Teprve až rok 1848 a technický pokrok zmírnily
dřinu na vesnici

a osvobodily zemědělce z poddanství. Dochované statky v obci

většinou pocházejí právě z 19. století. Jedná se o zcela ojedinělé zděné stavby,
které svým objemem, prostorovým uspořádáním, použitými stavebními prvky a
členěním fasád - zvláště pak štítů - jsou výjimečné v České Republice.
Krajinu na Broumovsku bohatí benediktini posvětili v 17. a 18. století církevními
architektonickými skvosty. Patří k nim i skupina devíti barokních kostelů z dílny
Martina Allia a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů. Martínkovický kostel sv.
Jiří a sv. Martina se nachází nad řekou Stěnavou v dolní části obce. První zmínka o
něm je z roku 1384 a je zmiňován jako kostel farní. V roce 1650 k němu byla
přistavěna zděná věž, která se jako jediná zachovala při stavbě kostela nového v
letech

1692-1698

podle

projektu

Martina

Allia.

Hlavní

oltář

je

zdoben

monumentálními sochami sv. Vavřince a Štěpána z období kolem roku 1700. Socha
Madony ze začátku 15. století, která patří k hlavnímu oltáři, byla spolu s dalším
vzácným inventářem uložena do depozitáře. Stalo se tak poté, co zde roku 1992
uloupili sochu Madony z výklenku na jižní straně presbytáře. Autorem nástropní
malby je Felix Antonín Scheffler. Bohoslužby se dnes v kostele konají dle rozpisu.
Mezi významné stavební památky v obci patří také barokní fara z roku 1690, ve
které často pobýval významný český historik Václav Vladivoj Tomek a kaplička sv.
Anny, postavená v roce 1798, která byla obnovena do původní podoby a vysvěcena
v roce 1999. Na návrší naproti kostelu se nachází velké pohřebiště vojáků z první
světové války a ruských válečných zajatců z druhé světové války. Na hřbitově stojí
památník padlým.
Nejvyššího počtu obyvatel - 1797 - dosáhly Martínkovice v letech 1912-1913. Z
téže doby pochází základní škola, opravená v roce 1999. Textilka byla postavena na
místě bývalého mlýna ve druhé polovině 19. století. V roce 1875 v ní tehdejší nový
majitel továrník Moritz Schur z Vídně rozšířil provoz přádelny o tkalcovnu a
sukárnu. Tkaly se zde damašky, látky na ubrusy a prostírání, později i hedvábí
používané ve druhé světové válce na výrobu padáků. Dnes je objekt uzavřený.
Stejný osud postihl i malou továrničku na výrobu nudlí, ve které se po válce
vyráběla kružidla.
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2.1.2 Poloha obce a vnější vztahy
Obec Martínkovice leží ve Východních Čechách v CHKO Broumovsko. Spadá do
okresu Náchod a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je město Broumov. Obec je vzdálena přibližně 7 km od polských hranic.
Správní území obce má celkovou rozlohu 1416 ha. Katastr obce se nachází

v

nadmořské výšce od 375 do 750 m n.m. Území této obce aktuálně obývá 511
obyvatel (k 1. 1. 2021).

V blízkém sousedství Martínkovic se nachází několik obcí. Na sever od obce
Martínkovice se nachází město Broumov se 7272 obyvateli. Jihovýchodně se
nachází obec Božanov s 359 obyvateli a na severovýchod od obce leží obec
Otovice s 346 obyvateli. Zhruba 35 km jižně od Martínkovic se nachází město
Náchod a 80 km na jih krajské město Hradec Králové.

Obec se rozkládá podél potoka zvaného Březinka. Osu obce tvoří místní
komunikace, která pokračuje směrem na Otovice. Ta je křížena silnicí z Broumova
do Božanova. Obcí prochází silnice III. třídy a místní komunikace. V blízkosti obce
se nachází silnice II. třídy číslo 302 spojující Broumov a Otovice. Obec je svým
charakterem průjezdová.

Obec je součástí Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, MAS Broumovsko+,
Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova. Tento plán je zpracován v
rámci projektu na aktualizaci a realizaci strategických a koncepčních dokumentů,
svým vyzněním zapadá do celého rámce a vize rozvoje regionu Broumovsko.
Obec

Martínkovice

je

situována

v

příhraniční

oblasti

s

Polskem,

v

Královéhradeckém kraji. Poloha v těsné blízkosti hranice vytváří specifické
podmínky pro přeshraniční spolupráci a tato spolupráce je v celém regionu
poměrně aktivní – je realizována celá řada projektů, zaměřená převážně na
rozvoj

cestovního ruchu, budování nových turistických atraktivit a prvků

občanské vybavenosti.
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Katastrální území obce Martínkovice. Zdroj: mapy.cz

2.1.3 Přírodní podmínky
Celé území obce Martínkovice je součástí CHKO Broumovsko. Do části obce
zasahuje národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Součástí Broumovských
stěn je zejména Hvězda, Supí koš, Kovářova rokle a výrazná Kamenná brána na
vrcholu Velké kupy (708,4 m. n. m.), příkře vystupující nad horním koncem obce.
Malebné seskupení skalních bloků přímo v horní hraně svahu vytváří nejen
skutečnou skalní bránu zaklenutou obloukem klenutého skalního bloku, ale i
výborné výhledové místo nejen na celou obec, ale i Broumovskou kotlinu a četné
hřebeny horských skupin česko – polského příhraničí. Jedná se o Javoří hory, na
které navazují na polské Góry Kamennie a dále pak Góry Sowie. Většinou
zalesněné, k jihu příkře spadající pásmo Javořích hor, je přibližně 25 km dlouhé.
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Dalšími vrcholy Javořích hor jsou Široký vrch, východním směrem potom
výraznější kopce, jejichž rozsochy se sbíhají ke Stěnavě: Hraniční vrch, Jelení vrch,
Jedlový vrch a Ruprechtický Špičák.
Javoří hory chrání Broumovskou kotlinu ze severu a tvoří malebnou kulisu krajině,
kterou protéká Stěnava. Po hřebenu Javořích hor prochází státní hranice s Polskem.
Z jihozápadu je obec ohraničena hřebenem Broumovských a Polických stěn, které
na polské straně přechází v Národní park hor Stolových, jehož součástí jsou tři
přírodní rezervace: Velká Hejšovina, Bludné skály a Batorowské rašeliniště.
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2.2 OBYVATELSTVO
V současnosti žije v Martínkovicích celkem 511 obyvatel, z toho 262 mužů a 249
žen. Průměrný věk obyvatel obce je 45,5 let, což je mírně nadprůměrná hodnota
ve srovnání s Českou republikou (průměrný věk ČR je 42,2 let) a ukazuje na trend
stárnutí obyvatelstva.
Počet obyvatel ve věku od 0 - 14 let je 67, ve věkové kategorii 15 - 64 je to 311
a nakonec obyvatel 65+ je v obci 133.

Tabulka 1 a 2: Stav obyvatel k 31. 12. 2020. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze.

Z tabulky výše lze vyčíst, že průměrný věk obyvatel se zvyšuje s tím, jak roste
podíl lidí starších 65 let a klesá (respektive stagnuje) počet narozených dětí.
Nejpočetnější je skupina lidí v produktivním věku, přesto lze ale očekávat postupné
pokračující stárnutí obyvatelstva. Je proto nasnadě snažit se přilákat do obce
12

mladé lidi, kteří zde budou zakládat rodiny; vytvářet jim vhodné podmínky např.
formou výhodných startovacích bytů, dostupných pozemků k trvalému bydlení atd.
Cílem obce by tedy mělo být vytvářet takové podmínky, aby udrželo mladé
obyvatele v obci; aby ti měli motivaci zůstat v obci a zakládat rodiny. Stejně tak je
nutné myslet na rostoucí skupinu seniorů a jejich kvalitu života a přizpůsobit tomu
bydlení a dostupnost sociálních služeb.

Ve vývoji počtu obyvatelstva je vidět velký skok mezi lety 1930 – 1950, kdy probíhal
odsun německého obyvatelstva, čímž se počet obyvatel snížil z více než 1600
obyvatel v roce 1930 na 950 v roce 1950. Počet obyvatel vykazuje v Martínkovicích
od 50. let klesající tendenci. V posledních letech se ovšem do obce stěhuje více
obyvatel než vystěhovává a je nasnadě tento trend dále podporovat (viz tabulka
Pohyb obyvatel).

Graf 1: Pohyb obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Tabulka 4: Pohyb obyvatel v obci Martínkovice v letech 2016 - 2020.

Zatímco v Královéhradeckém kraji a na Náchodsku byla situace od roku 2002
doposud stabilní a přírůstek byl v rovnováze s úbytkem obyvatelstva, ve městě
Meziměstí a ORP Broumov vidíme spíše záporný přírůstek (respektive úbytek)
populace. Příchod mladých rodin může povzbudit demografickou situaci v obci, díky
čemuž se může zmírnit proces stárnutí obyvatelstva. Město Meziměstí může
nabídnout výhody města v klidném prostředí CHKO Broumovska s relativně dobrou
dostupností do větších center.

Obrázek 1: Změna celkového počtu obyvatel v %, 2017-2030
Zdroj: ČSÚ (2014): Prognóza vývoje obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové na období
2018-2050

Podle predikce vývoje počtu obyvatel Královéhradeckého kraje, by měl počet
obyvatel kraje až do roku 2030 soustavně klesat. Předpokladem je, že na území
Broumovska do roku 2030 ubude asi 14,1 % obyvatel oproti současnému stavu. Je
14

otázkou, zda-li se tyto scénáře, předpokládající takto výrazný pokles obyvatelstva,
naplní. Situace se ve světě se neustále proměňuje - příkladem může být pandemie
Covid-19 (2020-2022), která spoustu věcí proměnila - týká se to přístupu k práci,
vzdělávání, možnostem home-office atd.; navíc Broumov kandiduje na titul
Evropské hlavní město kultury 2028, je tedy možné očekávat zvrat ve vývoji počtu
obyvatel Broumovska.

Tabulka 5: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Martínkovice. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze.

Vzdělanostní struktura je v obci následující: 118 osob dosáhlo základního vzdělání,
167 osob má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity), 92 osob má úplné
střední vzdělání s maturitou, 15 osob spadá do kategorie nástavbové studium či
vyšší odborné vzdělání. 21 osob je vysokoškolsky vzdělaných, což je poměrně nižší
zastoupení oproti jiným regionům. Nižší stav vysokoškolsky vzdělaných je dán mj.
vzdáleností nejbližší státní vysoké školy, která se nachází až v Hradci Králové. Tyto
jevy jsou pro menší města a obce typické. Lze konstatovat, že se obec Martínkovice
výrazně neodchyluje od průměru jinde. Vzdělanost obyvatel není překážkou pro
další rozvoj obce.
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2. 3

EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE

Hospodářská

situace

obce

a

tradiční

průmyslová

odvětví

jsou

ovlivněna

geografickou polohou a tradicí celé oblasti Broumovska. Tradiční je zemědělská
výroba (přičemž krajina je typická svými zemědělskými statky a usedlostmi) a
zpracovatelský průmysl. Pro oblast je typická textilní výroba, která byla v minulosti
nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím. I přesto, že v poslední době zažívá
textilní průmysl, nejenom v České republice, útlum, stále je pro oblast významný a
v oblasti působí řada společností, z nichž nejvýznamnější je VEBA a.s. textilní
závody. Podle údajů z registru ekonomických subjektů bylo v obci Martínkovice
registrováno celkem 99 podnikatelských subjektů (k 31. 12. 2020). Podniků se
zjištěnou aktivitou je 59. Z hlediska zaměření ekonomických subjektů tvoří největší
část podniky zaměřené na zemědělství, lesnictví a rybářství (10), na stavebnictví
(8) a na velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (4). V obci je
několik nevyužívaných a chátrajících objektů (brownfields) s potenciálem využití pro
podnikání, včetně několika pozemků, které by mohly být použity. Většinou se jedná
o bývalé budovy textilní společnosti VEBA a nevyužívané zemědělské objekty. Tyto
objekty byly zapracovány do generelu ploch pro brownfields, který zpracovával DSO
v letech 2020/2021.

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti. Zdroj: ČSÚ (2021), Veřejná databáze.
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Podnikatelské subjekty
Fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona je v obci 46 - z toho 5 jsou
zemědělští podnikatelé (Šafář rostlinná výroba, Žoček rostlinná výroba, Adamíra
živočišná výroba, chov skotu, Farma Martínkovice s.r.o. živočišná výroba, chov
skotu, p. Horská chová ovce). Největší význam v obci mají zemědělci z důvodu
velkého majetku a vlivu na vzhled obce a zaměstnanost. Významná z hlediska
zaměstnanosti obyvatel je i výrobní společnost PRIKNER – tepelné zpracování kovů
(zaměstnává cca 15 lidí ve třísměnném provozu).

Tabulka 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy. Zdroj: ČSÚ (2021), Veřejná databáze.

Mezi nejvýznamnější podnikatele v obci patří:
Agram CZ s.r.o.
Firma Ing. Jaroslava Šafáře, která se od roku 1993 zabývá prodejem a servisem
zemědělských strojů se specializací na stroje zn. CASE a Kverneland. Firma má v
současné době 3 střediska a zaměstnává přibližně 13 lidí. Rodina pana Šafáře se
věnuje i zemědělské prvovýrobě.
Jaroslav Adamíra
Specializace na živočišnou výrobu.
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Ekofarma Kamenná brána
Paní Ivana Horská zde chová ovce a kozy a k tomu se zabývá výcvikem ovčáckých
psů.

Farma Martínkovice s.r.o.
Specializace na rostlinnou a živočišnou výrobou.
Petr Žoček
Petr Žoček se svoji firmou je v obci již 20 let a zaměřuje se na zemědělskou
prvovýrobu a služby v zemědělství. Od roku 2011 je počet zaměstnanců stabilní a
drží se na 3 osobách, z toho všichni jsou občané Martínkovic.
PRIKNER tepelné zpracování kovů
Zakázková kalírna se zaměřením na vysokou kvalitu tepelného zpracování ocelí,
doplněná o speciální procesy a vývoj technologií ve prospěch zákazníků. Všechny
používané technologie tepelného zpracování jsou pořizovány nebo upravovány tak,
aby byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí.
Truhlářství Karel Slezák
Zakázková výroba a montáž nábytku, oken, dveří, zahradního nábytku, plotů apod.
Václav Líbal - truhlářství
Pořez kulatiny na stavební dřevo. Stavební truhlářství a tesařství, zakázková
truhlářská výroba.

Anna Novotná - potraviny
Obchod s potravinami a smíšeným zbožím; slouží občanům obce včetně obcí
sousedních.

Primoš Galič
Hodinový manžel, zedník, truhlář, malíř pokojů

René Hanzlík
Majitel hospody, hoteliér
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Z obce Martínkovice v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 112
obyvatel, což je kolem ¼ všech obyvatel obce. Do zaměstnání vyjíždělo 68 osob,
což je zhruba třetina všech ekonomicky aktivních obyvatel v obci. 57 osob dojíždí
za prací do jiné obce okresu / 1 do jiného okresu kraje. Mimo Královéhradecký kraj
vyjížděly do zaměstnání 4 osoby. 6 osob pracuje v rámci obce. S možnostmi
home-office se situace může do následujících let výrazněji proměnit a způsobit tak,
že více lidí bude pracovat v místě bez nutnosti každodenního dojíždění za prací.

Tabulka 8: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Martínkovice. Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011
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2. 4

VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ

Z celkové výměry 1 413,43 ha, na které se obec rozprostírá, zabírá zemědělská
půda v obci 944 ha, z toho 776,24 ha tvoří orná půda, 154,56 ha pak trvalý travní
porost. Nezemědělská půda zabírá 469,45 ha - z toho 360 ha tvoří lesy, 10,38 ha
vodní plochy a 15,37 ha zastavěné plochy. Z uvedeného je patrný venkovský
charakter místa s nižším podílem zastavěných ploch a s poměrně vysokým podílem
zemědělské půdy (i v porovnání s jinými obcemi na Broumovsku).
Problémem Martínkovic je extenzivní způsob zemědělství, který se odráží v kvalitě
půdy a ornice, což může být alarmující vzhledem k velkému rozsahu zemědělské
půdy v obci. Situace je ovšem komplikovaná proto, že půda patří soukromým
zemědělcům a obec má tedy omezené pravomoce. Přesto by měla být jedním s cílů
postupná změna přístupu k půdě s cílem větší péče a udržitelnosti. Z celkové
výměry zemědělské půdy (944 ha) tvoří většinu orná půda (776,24 ha), zahrady
pouze 13,10 ha.

Graf 2: Druhy pozemků v obci Martínkovice k 31. 12. 2021.

Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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2. 5

CESTOVNÍ RUCH

Atraktivity cestovního ruchu – přírodní, kulturní a turistické cíle
Obec je ideálním východiskem pro pěší turistiku i cykloturistiku s dobrou
dostupností turistických atraktivit v okolí, jako je Broumovský klášter, Broumovské
stěny, Teplicko-adršpašské skalní město, Centrum Walzel v Meziměstí, Golf klub
Broumov, AQA Land Meziměstí apod.
Obec nabízí řadu turistických stezek a cyklotras. Lákadlem pro turisty jsou
Broumovské stěny; zejména Hvězda, Supí koš, Kovářova rokle i Kamenná brána na
vrcholu Velké kupy (708 m.n.m.), Slavenská vyhlídka, Vyhlídka na Balvanech (po
cestě z Křinic).

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny

Z jihozápadu je Broumovská kotlina ohraničena skalnatým pásmem Broumovských
stěn, které přes Machovské sedlo (620 m) pokračují dále v Polsku Hejšovinou
(Szczeliniec Wlk. a Ml.) a Borem (Skalniak) - Národní park Góry Stolowe.
Broumovské stěny - národní přírodní rezervace (638,08 ha, vyhlášena r. 1956)
kvádrových pískovců s převážně jehličnatými porosty, skalními bludišti a stržemi,
je známá především okolím Hvězdy, Supího hnízda a Kovářovy rokle. Zhruba 12
km dlouhý hřeben Stěn, s příkrými skalními srázy, spadajícími do širokého údolí
Stěnavy. Skrývá však mnohem více kouzelných míst, k nimž sice nevedou
bezprašné vozovky, ale stojí za to je vyhledat. Od turistické chaty na Hvězdě je
pěkný rozhled: Walbrzyšské hory, Javoří hory, Soví hory, Meziměstí, Vižňov,
Ruprechtice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Janovičky, Rožmitál, Heřmánkovice,….
Ještě lepší možnost výhledu nabízí Supí koš na červené značce vedoucí z Hvězdy
na Slavný. Jihovýchodní část Broumovských Stěn je nejsnadněji přístupná z
Machova - jedná se zejména o oblast Božanovského Špičáku (773 m, nejvyšší
vrchol Broumovských stěn), Junáckou vyhlídku a Bludiště. Zajímavým útvarem je
Koruna (769 m), odkud je také pěkný rozhled směrem do Polska.
Celá oblast Stěn nabízí lezecké terény. Po úpatí Broumovských stěn prochází
cyklistická stezka. Cestovní ruch v obci je zastoupen několika ubytováními v
soukromí, vesměs v budovách bývalých statků. Obec je prezentována jako klidné
tiché místo uprostřed nádherné přírody.
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Kulturní památky
Kostel sv. Jiří a sv. Martina
Kostel sv. Jiří a sv. Martina je hodnotnou stavbou ze sklonku 17. století a jako
jediný z celé broumovské skupiny je dílem stavitele Martina Allia. Kostel se nachází
na severním okraji obce, na západním břehu zalesněného návrší Chmelnice (nebo
též Hoprich), nad soutokem Martínkovického potoka a řeky Stěnavy.
V interiéru jsou cenné nástropní malby od F. A. Schefflera, dále jednomanuálové
varhany se 744 píšťalami, postavené v letech 1769-1771. Varhany prošly v roce
2010 nákladnou rekonstrukcí.
V blízkosti kostela se nachází hřbitov. Ve svém vyvýšeném postavení nad obcí
působí kostel jako významná dominanta, zejména při pohledu od silnice spojující
Broumov s Otovicemi a od Rožmitálu.

Areál fary
Nachází se u kostela svatého Jiří a svatého Martina. Areál je tvořen budovou fary a
třemi hospodářskými budovami. Historicky je spjat s kostelem – doba vzniku a
doba přestavby. Na faře často pobýval historik Václav Vladivoj Tomek. Fara byla
dlouho

opuštěná

a

chátrala.

Koupili

ji

soukromí

majitelé,

kteří

ji

začali

rekonstruovat se záměrem vytvořit z ní kulturní centrum a byty.

Křížová cesta kolem hřbitovní zdi
První křížová cesta vede kolem hřbitovní zdi a pochází z první poloviny 19. století.
Zastavení, která ji lemují, připomínají malé kapličky z pískovce. Na každém z nich
je nápisová deska zdobená střapci ze zlata a nad ní Boží oko. Malby, které se na
zastaveních nacházejí, jsou malovány na plech, jak bylo v devatenáctém století
zvykem. Po mnoha letech působení zubu času se zachovaly pouze dvě.

Kaple sv. Anny s křížovou cestou
Kaple sv. Anny se nachází na úpatí Broumovských stěn. Pochází z roku 1798 a její
vznik je spojen s legendou o slepém mládenci Johanu Filipovi Herdenovi. Ten
jednou v noci dostal vnuknutí, aby právě na tomto místě nechal postavit kapli. Byl
však z velmi chudé rodiny, takže mu nezbývalo, než vzít žebráckou hůl a začít
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chodit po vesnici a po okolí a střádat peníze získané coby almužnu. Jeho úsilí
nakonec slavilo úspěch a roku 1796 byl slavnostně položen základní kámen. Poté se
přidali další dárci a po dvou letech už stála celá kaplička, jejíž interiér zdobí malba
Korunování Panny Marie a rokokový oltářík Čtrnácti svatých pomocníků. V blízkosti
vede křížová cesta. Dochovalo se všech 14 kamenných zastavení. V r. 2011 prošla
křížová cesta rekonstrukcí.

Vojenský hřbitov z 1. a 2. světové války
Na vojenském hřbitově jsou pohřbeni rakouští vojáci, kteří zahynuli v 1. světové
válce, dále zajatci z této války (nedaleko odsud byl v r. 1915 vybudován zajatecký
tábor). Během 2. světové války bylo na vojenském hřbitově pohřbeno 122 ruských
zajatců, kteří zemřeli koncem války údajně při pochodech smrti.
Barokní most přes řeku Stěnavu
Kamenný obloukový most o čtyřech klenbách s rozpětím 3,2 až 7,3 metru nad
řekou Stěnavou s mlýnským náhonem. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce.

Kultura
Obec Martínkovice má kulturní dům, kde probíhá většina kulturních akcí. Dále se
pro společenské akce využívá obecní Chata pod Korunou. V obci je bohatý kulturní
život a probíhají zde pravidelné kulturní a společenské akce, jako jsou např. obecní
ples,

Martínkovický

košt,

Velká

sanice,

maškarní

ples,

sportovní

karneval,

posvícenská zábava, Hubertova jízda, Vánoční koncert a mnoho dalších.
Díky dobré dopravní dostupnosti mají občané dobré spojení s kulturní nabídkou v
blízkých městech. Jedná se zejména o Broumov (Divadlo, Klášter, Muzea,
společenské a kulturní akce) a Meziměstí (Divadlo, Centrum Walzel).
V kostele sv. Jiří a sv. Martina obci probíhá každoročně festival Za poklady
Broumovska.
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.6.1 Zásobování pitnou vodou
Dle dostupných bilančních údajů z VaK Náchod je vodovod zaveden do všech
domácností, všem obyvatelům obce Martínkovice, včetně obyvatel s časově
omezeným pobytem. Průměrná denní spotřeba vody v obci se pohybuje na úrovni
140 m3/d. Délka potrubí vodovodu v obci je cca 7,7 km.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
Splašková kanalizace se v obci dostavěla v roce 2015. Stavební práce na kanalizaci
probíhaly od srpna 2014. Obec realizovala projekt s podporou ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V roce 2021
byl kanalizační řad prodloužen o 130 m na 3 pozemky pro výstavbu rodinných
domů.

2.6.3 Odpadové hospodářství
Obec má vytvořen systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce. Systém je nastaven obecně závaznou vyhláškou.
Komunální odpad třídí na složky:
∙ papír,
∙ plasty včetně PET lahví,
∙ nápojové kartony,
∙ sklo barevné,
∙ sklo bílé,
∙ kovy,
∙ nebezpečné odpady,
∙ objemný odpad,
∙ textilní materiály,
∙ biologické odpady rostlinného původu,
∙ jedlé oleje a tuky
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∙ směsný komunální odpad.
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob umístěných na
stanovištích po obci. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz
objemného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně. Biologické odpady rostlinného
původu lze odevzdávat do obecní komunitní kompostárny. Po vsi jsou také tři
stanoviště, kam lidé mohou odpad vyvést a obec zajišťuje odvoz do obecní
kompostárny. Sběr a svoz kovového odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně v
rámci svozu velkoobjemového odpadu, případně je jejich sběr zajištěn do
kontejnerů v obci. Hasiči provádějí sběr kovového odpadu jednou ročně. Stavební
odpad lze odkládat v provozovně firmy Marius Pedersen v Heřmánkovicích.
Jak hodnotíte nakládání s odpady, třídění a recyklaci?

Obrázek 2: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.6.4 Vytápění
Zásobování teplem a teplou vodou je řešeno převážně z lokálních zdrojů a z
domovních kotelen na tuhá paliva nebo elektřinu. Centrální zásobování teplem se v
obci nevyskytuje. V obytných nemovitostech jsou vždy lokální kotelny - buď na
pevná paliva nebo elektřinu.
Plynofikace
Distribuční plynárenské společnosti označují obec Martínkovice za území se
zvýšeným zájmem. Toto potvrzuje i územní plán obce. V současnosti plyn v obci
není a bude případně řešen v budoucnu, ale pouze při zvýšeném zájmu obyvatel.
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2.6.5 Veřejné osvětlení
V obci se nachází veřejné osvětlení. Postupně se obnovuje - mění se lampy, které
mají menší spotřebu - jsou ekologičtější.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Obcí prochází silnice III. třídy a místní komunikace. V blízkosti obce se nachází
silnice II. třídy číslo 302 spojující Broumov a Otovice. Technický stav komunikací je
průměrný. Během stavby kanalizace byly upraveny povrchy komunikací. Silnice II.
a III. třídy prochází celým Broumovským výběžkem a na silnici I. třídy se

lze

napojit v Náchodě (vzdálenost cca 35 km). Nejbližší rychlostní komunikace nebo
dálnice je D11 u Jaroměře.
Jak hodnotíte dopravní obslužnost obce Martínkovice?

Obrázek 3: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Železniční doprava
Železniční trať ani zastávka v obci není, nejbližší železniční spojení je v Broumově či
Meziměstí.

Místní komunikace
Dopravní zátěž obce je vcelku malá, tvořena hlavně osobními vozy obyvatel obce a
dále vozidly zemědělců. Více zatížena je krajská komunikace procházející centrem
obce ve směru Broumov - Božanov.
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Zimní údržba komunikací není jednoduchá, v části obce u letiště dochází často k
zavátí komunikace. Dnešní technika umožňuje poměrně efektivní řešení, případně
mohou řidiči využít silnici II/302 mezi Broumovem a Otovicemi.
Jak hodnotíte místní komunikace?

Obrázek 4: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Z hlediska veřejné dopravy je obec dostupná pouze autobusovým spojením z
Broumova; buď přímo nebo přes obec Otovice. V pracovních dnech je četnost spojů
dostatečná, zejména v ranních a odpoledních hodinách jezdí autobusy prakticky
každou půlhodinu. O víkendu jezdí pouze několik spojů za den.
Na území obce se nachází i veřejné civilní letiště, které je využíváno pro sportovní a
rekreační leteckou činnost.
Jak hodnotíte parkovací plochy?

Obrázek 5: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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Cyklostezky a cyklotrasy
Obec se nachází v turisticky vyhledávané oblasti, díky atraktivitě pískovcových skal
a přírodních a kulturních památek. Lákadlem pro turisty jsou zejména Broumovské
stěny, Hvězda, Kovářova rokle, Kamenná brána, ale v nedalekém sousedství
Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Jiráskovy skály a skalní a horské útvary českopolského příhraničí.
Mezi cyklostezky mezinárodního a republikového významu jmenujme:
∙ trasa č. 4000 – okruh Stěny. Mezinárodní trasa vede přírodními rezervacemi
okolo horských hřbetů se skalními útvary a vyhlídkami na obou stranách
česko-polské hranice,
∙ trasa č. 4001 – Vyhlídková cesta. Částečně sdílí trasu Stěny, vede více terénem
v oblasti NPD Broumovské stěny,
∙ trasa č. 4002 – Javoří hory. Trasa vede lesními cestami, nabízí krásné výhledy
do Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích hor. Trasa může
navazovat na cyklotrasu č. 4020,
∙ trasa č. 4003 – Pánova cesta. Trasa se dá spojit s trasami 4000 a 4001,

z

Martínkovic dojedete do Ameriky v Křinicích pod Broumovskými stěnami a
pokračujete přes hřeben do obce Suchý důl,
∙ trasa č. 4020 – Stolové hory. Nejdelší cyklotrasa regionu spojuje lázeňská
města v Polsku s Adršpašsko - teplickými skalami. Trasa dlouhá 126 km, z toho 63
km v Polsku a 63 km v ČR.
Obec se dlouhodobě snaží budovat cyklostezky v obci a blízkém okolí (jsou
zahrnuty v Územním plánu). Jedná se o existující polní cesty, problém je ovšem ve
vlastnictví pozemků. Jedná se o tyto stezky.
o cyklistická stezka spojující stávající sportovně rekreační zařízení Chata pod
Korunou s obcí (1500m)
o cyklistická stezka do Božanova (4200m)
o cyklistická stezka do Křinic (4000m)
o cyklistická stezka k vojenskému hřbitovu (2000m). Tato stezka je v řešení.
Vlastnické vztahy by měly být vyřešeny probíhajícími komplexními pozemkovými
úpravami. Po jejich skončení by měly být důležité komunikace ve vlastnictví obce a
postupně budou vyhledávány vhodné dotační tituly pro úpravu povrchů cest.
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Bydlení
Dle Sčítání lidí, domů a bytů (dále jen SLDB) z roku 2011 byl bytový fond obce
tvořen 181 budovami. Z toho bylo 157 rodinných domů a 15 bytových domů.
Celkový počet obydlených domů činil 132.
V osobním vlastnictví fyzických osob je celkem 111 domů, z toho 108 rodinných
a

2

bytové

domy. Bytovému družstvu patří 2 bytové domy a formou

spoluvlastnictví hospodaří 10 vlastníků bytů - z toho 1 rodinný a 9 bytových
domů. V soukromém bydlení převládá typ bydlení v rodinných domech, statcích a
bytových domech - jedná se o čp. 100, čp. 101, čp. 44 - nově postavené
zemědělským družstvem a posléze státním statkem, čp. 235, 263 (starý obecní
úřad) čp. 268, čp. 260, čp. 255 - toto jsou bytové domy postavené pro dělníky
VEBY. V obci je řada unikátních statků broumovského typu.

Jak hodnotíte možnosti pro výstavbu RD a kvalitu bydlení?

Obrázek 6: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.2 Školství
Základní škola v současnosti zajišťuje výuku pro žáky celkem v pěti třídách (I. třída
– 1. ročník, III. třída – 2. a 3. ročník, V. třída – 4. a 5. ročník. Ve škole funguje
družina a zájmové kroužky. Škola zřizuje školní jídelnu, která zajišťuje stravování
pro ZŠ i MŠ a pro místní seniory.

29

Jak hodnotíte kvalitu vzdělání v obci (ZŠ)?

Obrázek 7: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Mateřská škola sídlí v budově obecního úřadu. Ke své činnosti může využívat i
rozlehlou zahradu vedle budovy včetně hřiště a herní prvků, které jsou přístupné
pro veřejnost mimo hodiny školy.

Jak hodnotíte kvalitu vzdělání (MŠ)?

Obrázek 8: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.3 Zdravotnictví
Za zdravotnickými službami musí obyvatelé dojíždět. Nejčastější a nejbližší je
Broumov, kde jsou dostupné základní ordinace (v rámci polikliniky či soukromé
ordinace lékařů) a pohotovosti. Nemocnice v Broumově je vybavena lůžky pro
následnou péči; nachází se zde oddělení interny. V Broumově (cca 5 min, 4 km) je i
výjezdové pracoviště Rychlé záchranné služby. Nejbližší nemocnice je v Náchodě.
Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče?

Obrázek 9: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Sociální péče
Specializované zařízení sociálních služeb v obci není. Senioři mohou využívat
zvýhodněného stravování (nebo odběr obědů) přímo ve školní jídelně. Zapojení
seniorů v obci je úctyhodné a rozhodně se nedá říci, že senioři stojí stranou
společenského a kulturního dění. V poslední době je v obci i sportovně aktivní
skupina seniorů, která společně vyjíždí na cyklistické výlety a v zimním období
chodí do tělocvičny cvičit a hrát ping pong.
V obci je plánovaná přestavba budovy bývalého 1. stupně základní školy.
Výsledkem bude 7 bytů, z nichž některé by byly k dispozici pro seniory (malobyty s
možností terénní pečovatelské služby). Sociální služby v obci Martínkovice jsou
zajišťovány pomocí síti sociálních služeb Broumovska (terénní pečovatelská služba).
Příspěvková

organizace

města

Broumova

zajišťuje

sociální

služby

občanům

Broumovska v jejich složitých životních situacích. Centrum sociálních služeb Naděje
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zaštiťuje v současnosti 4 registrované sociální služby:
∙ Domov pro seniory
∙ Pečovatelská služba
∙ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
∙ Odborné sociální poradenství

Jak hodnotíte dostupnost sociálních služeb?

Obrázek 10: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.4 Organizace, sport a spolky
Sportovní činnost má v obci dlouhou tradici, zejména oddíly kopané a stolního
tenisu. Současný název TJ Jiskra Martínkovice mají sportovci od roku 1956. Za
celou dobu

existence dosáhli sportovci řady úspěchů, zejména oddíl stolního

tenisu. . Nyní má TJ Jiskra Martínkovice cca 90 členů. Velké ocenění patří partě
zapálených sportovců, kteří jsou motorem TJ.
Obec disponuje fotbalovým hřištěm se zázemím pro hráče a víceúčelovým
sportovištěm. Sportovci organizují řadu sportovních turnajů, ale podílejí si i na
jiných společenských akcích v obci. Mezi

vyhlášené patří turnaj v malé kopané

nazvaný Memoriál Břetislava Kánského. Obec se na činnosti organizací a na
pořádaných akcích podílí nejenom finančně, ale i organizačně.

32

Jak hodnotíte úroveň sportovního vyžití v obci?

Obrázek 11: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Dalším významným článkem, který ovlivňuje dění v obci je Základní a Mateřská
škola. Žáci 2. a 3. ročníku se povinně zúčastňují plaveckého výcviku. Starší žáci se
účastní dopravního výcviku. Samozřejmostí jsou výlety jak po okolí, tak i krásách
České republiky. Dále děti mohou navštěvovat a využívat Domov dětí a mládeže
Ulity Broumov, kde mohou zájemci zdarma využívat vybavené KLUBOVNY Klubu
ROK, prostory, kde si mohou zahrát stolní hry, kulečník nebo fotbálek. Dále mohou
hudebníci využít zkušebny. Pro zručné jsou zde keramické dílny a další řemeslné
dílny (řezbářství, vitráže, zpracování skla do mozaiky, leptání skla, apod.) Pro
sportovní vyžití je možné využít lezeckou stěnu, vyřádit se na in-linech nebo na
prkně (sídliště Spořilov), případně navštěvovat oddíl Orientačního běhu. Ulita
Broumov zajišťuje i mnoho aktivit i pro dospělé, ať již zmíněná řemesla a sport, ale
i třeba Společenský tanec, Astronomický klub a divadlo.
Širší možnosti pro sportovní vyžití nabízí blízká větší centra, zejména Broumov
(sportovní haly apod.), a Meziměstí (AQA park, Centrum Walzel). V blízkém okolí je
také možnost napojit se na hustou síť cyklostezek v příhraničí na území České
republiky i v Polském příhraničí. V blízkosti jsou též dostupné turistické trasy
procházející CHKO Broumovsko. V zimě nabízí obec a oblast výborné podmínky pro
běžecké lyžování.
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Spolky

Jak hodnotíte podporu spolků v obci?

Obrázek 12: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Hasiči
Hasičský sbor v obci byl založen v roce 1883. Organizace vznikla jako jedna z
prvních mezi lety 1946 - 1947. Obecní kronika Martínkovic upozorňuje, že
počátkem 50. let se dostává činnost hasičů ve vsi do popředí. Členové sboru
pořádali řadu kulturních akcí (hasičské bály, zahradní slavnosti u Chaty pod
Korunou, zájezdy pro členy i zájemce po pamětihodnostech ČR, akce pro děti i
dospělé: „Čertovské klání“, pořádání drakiády, účast na sportovním a vědomostním
klání spolků obce, pomoc obci a spoluobčanům při úklidu obce – „Železná sobota“
apod.). Dále se hasiči vždy významně podíleli na veřejných pracech v obci. Hasiči
pravidelně zajišťovali preventivní protipožární prohlídky domů, požární ochranu a
bezpečnost v obci, a to i existencí aktivní jednotky SDH, která je v rámci okresu
zařazena do výjezdové skupiny JPO5.
Roku 2013 organizace oslavila 130 let trvání. Vyvrcholením byl slavnostní den u
Chaty pod Korunou. Zúčastnilo se ho 16 hasičských družstev včetně sboru z Polska.
SDH mají dvě hasičská auta - cisterna byla koupena v roce 2008. A druhé auto je
dopravní automobil pořízený v roce 2019. Vývoj členské základny je za poslední léta
stabilní, organizace má do 30 členů. Starostou SDH i velitelem je Jaroslav Ticháček.
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Sportovci – TJ Jiskra
Po osídlení obce českým obyvatelstvem postupně došlo k zakládání spolků a
organizací. Sportovci si upravili hřiště za hlavní budovou školy a tam hrávali po
večerech od jara do podzimu volejbal. Mají 46 členů. V obecní kronice je zmínka o
Sokolské jednotě n.p. Veba a Chirana. Provozovaly se sporty: kopaná a stolní tenis.
Mládež cvičila pravidelně na sále hostince "U Vlčků" a v závodní jídelně Veby. Od
roku 1953 činnost sportovců ochabovala. V roce 1956 vznikla řádná tělovýchovná
organizace

TJ

Jiskra

Martínkovice.

Byly

založeny

oddíly

kopané,

základní

tělovýchovy, gymnastický oddíl žáků a mužů. V listopadu 1963 zahájil činnost oddíl
juda.
TJ Jiskra se postupně zapojovala do soutěže vesnických tělovýchovných jednot.
Okres Náchod v této soutěži zaznamenal významné úspěchy v rámci celé České
republiky. TJ navázala také přátelské styky se sportovci v sousedních polských
obcích. Fotbalisté hrávali vzájemná přátelská utkání. Sportovci obce se významně
podíleli na výstavbě víceúčelového zařízení, které jim zároveň slouží od roku 1983
jako tělocvična. V místě pomáhali brigádnicky při zemědělských pracích a přispívali
ke kulturnímu a společenskému dění ve vesnici. Tradici mají sportovní karnevaly,
kterými každoročně končí plesová sezona v Martínkovicích.
Hlavní aktivitou je kopaná, dříve se dělalo i judo, stolní tenis, atletika, gymnastika.
Existence sportovní organizace má v obci i do budoucna svůj význam, a to
především pro užitečné vyplnění volného času mládeže.

Klub důchodců obce Martínkovice
Organizace byla založena v roce 1991 jako Místní organizace Svazu důchodců v
Martínkovicích s počátečním počtem členů 58. Činnost organizace byla a je
zaměřena hlavně na kulturní, společenské a vzdělávací akce.
Ve své činnosti respektuje a prosazuje politickou, náboženskou, národnostní a
rasovou snášenlivost. Svaz sdružuje důchodce, kteří mají zájem o společenský život
ku prospěchu všech důchodců, dále chtějí pokračovat v pěstování svých zájmů,
rozšiřovat si poznatky z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Chtějí pomoci slabším a
zdravotně méně způsobilým důchodcům a chtějí se podílet na plnění hesla "aby
žádný člověk nebyl nikdy sám a aby každý důstojně žil a dožil svůj život".
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V roce 2007 se členové rozhodli, že pro jejich činnost bude jednodušší a výhodnější,
když jejich spolek nebude organizován v rámci celostátní organizace, ale bude
zaštítěn a spolufinancován obcí. 1. dubna 2007 vznikl Klub důchodců Martínkovice organizační složka obce Martínkovice. V současné době má klub okolo 100 členů,
počet je stabilní. Účast na jednotlivých akcích zajišťují členové výboru osobním
pozváním. Organizace se snaží uskutečnit ročně asi čtyři kulturní a vzdělávací akce.
Většinou to je poznávací zájezd v rámci kraje i v příhraniční části Polska. Přízni se
těší i návštěvy divadelních představení, koncertů a výstav. V posledních letech je
velmi aktivní

seniorský cyklistický oddíl. Dále v klubu pořádají členské schůze s

taneční zábavou, hrají stolní tenis a úspěšně se účastní sportovních her seniorů v
plavání v Hradci Králové nebo Sportovních her seniorů Hradeckého kraje.

Martínkovické hraběnky
Spolek byl založen v roce 2009 z Červeného kříže a jedná se o spolek ryze ženský.
Spolek má kolem 30 členek. Činnost Martínkovických hraběnek se podílí na
rozšiřování aktivit společenského, kulturního a jiného vyžití obyvatel obce. Zprávy
o činnosti a hospodaření spolku jsou předkládány jednou ročně na členské schůzi.
Mezi hlavní pořádané akce patří

Martínkovický Košt - soutěž o nejlepší pálenku

spojená s ochutnávkou, Adventní odpoledne nebo Vánoční výšlap a realizují výlety
v průběhu roku. Druhá jmenovaná akce se koná ve spolupráci s martínkovickými
hasiči. Hraběnky také pro své členky každoročně pořádají autobusový zájezd.

Spolek přátel koní
Jedním z hlavních způsobů obživy obyvatel Martínkovic bylo vždycky zemědělství.
Sedláci v minulosti používali k práci na polích i k dopravě koňské potahy. Koní tedy
bylo v obci vždycky dost. Pracovní povinnosti převzaly stroje a koně jsou chováni
převážně pro zábavu. V současné době stoupá obliba jezdeckého sportu a počet
koní v Martínkovicích stoupá. Spolek má do deseti členů. Spolek vznikl v roce 2003
jako volné sdružení "koňáků" z obce i blízkého okolí. Kromě společného zájmu o
koně a vše, co s nimi souvisí, pořádají každoročně řadu akcí: Velká sanice, Jarní
vyjížďka, Formanský den, Přejezd Broumovských stěn s koňmi, Hubertova jízda.
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Myslivci Martínkovice
Spolek Myslivců má přibližně 13 členů. Spolek se může pochlubit svou činností, ve
které najdeme péči o zvěř, chov zvěře nebo přípravu založení koroptví v oblasti
obce. Myslivci mohou nabídnout i svou pomoc při pořádání různých kulturních akcí
v obci, pomoc v živelných pohromách nebo pomoc v péči o krajinu. Mezi jejich
aktivity v obci patří Hon – Poslední leč se zábavou, společné vycházky, lov na
škodnou, pravidelná kontrola přikrmovacích zařízení okolo obce a jejich úklid,
oprava, oprava a údržba mysliveckých zařízení, procházení porostu s loveckými psy
před senosečí, účast na klání spolků, účastní se dětského dne, nebo zvěřinové hody.

2.7.5 Služby
V obci se nachází dobře vybavená prodejna se smíšeným zbožím, pošta Partner,
Kulturní dům a Obecní knihovna Martínkovice v budově školy - v obci se nachází
Základní a Mateřská škola. Specifikem obce je Bouhouškova pálenice, kde si lidé
mohou z vlastního ovoce nechat vypálit alkohol. Cestovní ruch je zastoupen
několika ubytováními v soukromí, vesměs v budovách bývalých statků.

Jak hodnotíte občanskou vybavenost?

Obrázek 13: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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Ubytovací kapacity

Turistická základna u Nývltů
Základna působí v obci od roku 2006. Poskytuje ubytování v apartmánech s
vlastním sociálním zařízením. K dispozici je

společenská místnost s kuchyní.

Celková kapacita 16 lůžek. Další možností je ubytování ve vlastních stanech nebo
karavanech.
Penzion 201
Nabízí ubytování v upraveném barokním statku broumovského typu. K dispozici
jsou 4 komfortní ložnice, 1 obývací salón s krbem a knihovnou, 1 obývací salón s
jídelnou a vybavenou kuchyní a terasa se zahradním nábytkem. V budoucnu bude
doplněn i vyhřívaný bazén. Kapacita ubytování by měla dosáhnout 40 - 50 míst.
Penzion U Dyntarů
Ubytování v chalupě pod Broumovskými stěnami.
Bohouškova pálenice
Byla první provozovnou na Broumovsku, kde bylo možno vypálit z naloženého
ovoce pálenku. Součástí objektu je i penzion pro ubytování turistů.

Benediktínský aeroklub Broumov - turistická ubytovna

2.7.6 Informační servis obce
O dění v obci a okolí jsou všichni pravidelně informováni v obecním zpravodaji
(vychází čtvrtletně), na webových stránkách obce, školy a TJ Jiskra a na obecních
vývěskách. Plán společenských, sportovních a kulturních akcí na celý rok je veřejně
dostupný a ke stažení na webových stránkách obce. V obci není výjimkou, že
pořadatelé jednotlivých akcí chodí zvát své sousedy osobně.
Bezpečnost
Obec má zpracovaný a schválený povodňový plán. Informování občanů o živelných
pohromách

provádí

pomocí

systému

VISO

(Varovný

Informační

Systém

Obyvatelstva), který funguje prakticky na celém Broumovsku. Proti riziku živelných
pohrom – záplavám má obec nainstalované čidlo na potoce, které je zapojeno do
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informačního systému obyvatel.
Dobrovolní hasiči obce nejsou zařazeni do integrovaného záchranného systému, ale
jsou zařazeni do výjezdové skupiny JPO 5. Vyjíždějí pouze na výzvu profesionálních
hasičů. Hasičská jednotka Martínkovice plní i požární úlohy pro obec Šonov
(smlouva o sdružení finančních prostředků).
Jak hodnotíte komunikaci obecního úřadu s občany?

Obrázek 14: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.7 Správa obce
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a
právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných
zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené
působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů,
usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Obec Martínkovice tvoří základní územní celek vymezený vlastním katastrálním
územím. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je
veřejnoprávní korporací s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek a
vystupuje v právních vztazích svým jménem. Obec leží ve správním obvodu
Broumov. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon
státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Obec má 4
stálé zaměstnance. Obec je členem DSO Broumovsko, MAS Broumovsko+, Spolku
pro obnovu venkova, Společnosti pro destinační management Broumovska, Svazu
měst a obcí ČR.
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Úřední hodiny pro občany obce jsou od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin v pondělí
a od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin ve středu.

Nemovitý majetek obce
Ve vlastnictví obce jsou tyto nemovitosti:
∙ Budova č.p. 186 – Obecní úřad a mateřská škola. Budova je po částečné
rekonstrukci, má zateplenou fasádu a vyměněná okna. V budoucnu je plánována
výměna střešní krytiny.
∙ Budova č.p. 240 – Základní škola. Budova je ve velmi dobrém stavu, má
vyměněná okna a fasádu po rekonstrukci.
∙ Budova č.p. 250 – Kulturní dům. Hojně využívaná budova obyvateli obce. Kulturní
dům je v dobrém technickém stavu. V roce 2021 došlo k výměně oken, rekonstrukci
topení a kuchyně.
∙ Budova č.p. 42 – bývalá základní škola (1. stupeň). Historická budova, která by
nutně potřebovala rekonstrukci. V současnosti je v budově jeden obecní

byt. V

budoucnu se počítá s přestavbou celé budovy na obecní byty (část malometrážní,
část sociální).
∙ Chata pod Korunou. Budova prošla v r. 2010 kompletní rekonstrukcí. Také zde se
hojně

pořádají

sportovní

a

kulturní

akce

obce

a

obecních

spolků.

∙ budova zázemí pro sportovce (kabiny) na fotbalovém hřišti. Budova má novou
střechu, včetně okapů a okapních svodů. V současnosti se připravuje projektová
dokumentace na přístavbu, ve které bude klubovna hráčů a kiosek na prodej
občerstvení.
∙ Hasičská zbrojnice. Budova využívaná jako parkovací stání pro hasičské auto a
přívěsný vozík se stříkačkou. V podkroví je hasičská klubovna. Budova je v dobrém
technickém stavu.
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CHKO Broumovsko
Obec

Martínkovice

leží

na

území

chráněné

krajinné

oblasti

Broumovsko.

Broumovský výběžek ve východních Čechách, ohraničený věncem hor Javořích,
Stolových a Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá
především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou
architekturou. Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky
cenné oblasti, jedinečné v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských
pozemků, doplněná menšími sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými
stavbami, je protkaná sítí potoků a ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními
městy. Jako strážci se nad ní tyčí stolové hory Ostaš, Bor, Broumovské stěny a
polská Hejšovina.

Jak hodnotíte přírodní prostředí v okolí obce?

Obrázek 15: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, první proslulé rozsáhlým skalním
městem, druhé podivuhodnými skalními útvary, jsou nejcennějšími částmi zdejší
přírody, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima, jsou
vázány vzácné druhy květeny a zvířeny. Zdaleka však nejsou jedinými přírodními
klenoty

v oblasti: na stovkách lokalit je zaznamenán výskyt vzácných a

zranitelných

druhů, rozmanitých biotopů a zajímavých výtvorů neživé přírody.

Význam některých lokalit se odráží v jejich vyhlášení za maloplošná zvláště
chráněná území a lokality soustavy Natura 2000.
CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno v roce 1991, má celkovou rozlohu 410 km2 a
jeho součástí jsou 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3
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přírodní rezervace a 5 přírodních památek. V působnosti Správy CHKO Broumovsko
je i národní přírodní památka Babiččino údolí. Na území CHKO Broumovsko je
vyhlášeno 8 evropsky významných lokalit a ptačí oblast.

Území je rozděleno do čtyř zón ochrany přírody. Nejcennější je území I. zóny, která
zahrnuje zejména přírodní ekosystémy pískovcových skalních oblastí i dochované
zbytky přírodě blízkých lesů na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy s větší
biologickou rozmanitostí. Tvoří přibližně desetinu celkové plochy CHKO.

II. zóna CHKO (zabírá 14% území CHKO) zahrnuje lesy s různou, někdy značně
změněnou druhovou skladbou, od starších, kvalitních listnatých a smíšených
porostů až po čistě jehličnaté monokultury. Porosty jsou většinou stejnověké. Na
zemědělské půdě tvoří II.zónu polokulturní až kulturní travinné porosty.
Největší část, více než tři čtvrtiny území zaujímají III. a IV. zóna. Jsou tvořeny
zemědělskými pozemky a lesy s různou druhovou skladbou, vesměs jehličnaté, ale
občas i velmi kvalitní smíšené a listnaté porosty menšího rozsahu, které nelze
zahrnout do II. zóny a sídelními útvary. Lesy ve IV. zóně jsou menšího rozsahu,
obklopené rozsáhlými plochami zemědělské půdy. IV. zóna je vymezena v prostoru
Broumovské kotliny, nový návrh zonace počítá s jejím podstatným zmenšením.
Nově by však měla zahrnout i některé sídelní útvary, které jsou nyní součástí III.
zóny.
V roce 2103 byl veřejně projednán a schválen Plán péče o CHKO Broumovsko
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platný do roku 2022. Tento dokument je hlavním odborným podkladem pro
rozhodování Správy CHKO. Jsou v něm stanoveny cíle ochrany přírody a nástroje k
jejich dosažení. Rovněž všechna maloplošná chráněná území v CHKO mají své
plány péče.
Ke zlepšení stavu chráněného území využívá Správa dotační programy Ministerstva
životního prostředí. Kosení luk, výsadby stromořadí a solitérních dřevin, zvyšování
podílu buku a jedle v lesích, péče o památné stromy, ostraha hnízd sokola a
opatření
krajinu.

na ochranu obojživelníků při jarním tahu podporuje Program péče o
Zakládání

nových vodních ploch a obnovu mokřadů a přírodního

charakteru toků umožňuje Program revitalizace říčních systémů.
Živou pamětí krajiny jsou památné stromy. V CHKO požívá ochrany institutu
památného stromu 20 výjimečných stromů. U každého je umístěn panel s
informacemi o jeho druhu, rozměrech, stáří a ošetřování, někdy i pověst spojená
se stromem.
Výskyt některých druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť je v CHKO
významný i z celoevropského hlediska. Ptačí oblast evropské soustavy chráněných
území Natura 2000 byla vyhlášena v lednu 2005 pro ochranu sokola stěhovavého a
výra velkého. Zahrnuje všechny významné pískovcové celky na Broumovsku, které
jsou pro tyto druhy ideálním životním prostředím. Pro ochranu mihule potoční jsou
na

národní seznam evropsky významných lokalit zařazeny části toků Metuje a

Dřevíče. Pro svůj výskyt vzácných biotopů byly na tento seznam zařazeny také
Adršpašsko-Teplické

skály,

Broumovské

stěny

a

dosud nechráněná lokalita

Žaltman.

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny (pol. Broumowskie Ściany) byla
vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného
nesouměrného hřbetu (kuesta) Broumovských stěn s řadou skalních měst. Nalézá
se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod.
Broumovské stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici
mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V závislosti na úklonu vrstev
jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté
Broumovské kotliny spadá hřeben stěnami.
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Severní polovina Broumovských stěn se jeví jako jednoduchý a úzký asymetrický
hřbet (typická kuesta), který od výrazného Honského Špičáku (652 m.n.m.)
přechází na jihovýchodě přes Strážnou horu (688 m.n.m.) a Loučnou horu (647 m.
n.m.) do mírné ploché sníženiny u obce Slavný. V průběhu celého hřbetu jsou v
nejvyšších částech kolmé a převislé skalní stěny, v některých partiích až 50 m
vysoké (Strážní hora, Hvězda, Supí hnízdo aj.). Mírně ukloněné svahy k jihozápadu
jsou členěné několika hlubokými a dlouhými skalními kaňony. Nejznámější z nich je
Kovářova rokle. V blokových akumulacích se nacházejí pseudokrasové jeskyně,
protékané podzemním tokem (suťové jeskyně). Podobný ráz mají i některé další
dlouhé rokle (Hruškova, Hájkova apod.), které rovněž odvodňují jihozápadní svahy
Broumovských stěn směrem na řeku Metuji.

I severovýchodní svahy jsou členěné skalními roklemi se stejně divokou modelací,
ty však vzhledem k prudkým svahům tohoto úbočí mají jen krátký průběh. V jejich
dnech, zahlcených mocnými blokovými sutěmi, se nacházejí podzemní systémy
pseudokrasových suťových jeskyní, z nichž jeskyně ”Pod Luciferem” je svou délkou
395 m nejdelší a nejrozsáhlejší jeskyní v Broumovských stěnách. Jižní polovina
Broumovských stěn od obce Slavný až po sedlo Machovský kříž na jihovýchodě
nabývá složitější morfologii. Vlivem zvětšené frekvence tektonických poruch má
zde terén podobu rozsáhlých pískovcových strukturních plošin s výrazným
uplatněním pseudokrasového reliéfu. Na jihovýchodě je to plošina Signálu (708 m.
n. m.), příkře spadající do údolí Židovky a k zdrojnicím Bělského potoka. Okraje i
povrch plošiny jsou modelovány pestrými tvary selektivního zvětrávání pískovců i
svahovými gravitačními pohyby a jsou rozčleněné roklemi a soutěskami i do
menších skalních měst.
Plošina

Božanovského

Špičáku

(773

m.n.m.)

je

nejvyšší

částí

celých

Broumovských stěn. Má rovněž velmi bohatou a pestrou pseudokrasovou modelaci
s uplatněním selektivního zvětrávání a gravitačních procesů. Je také známá
výskytem velkého počtu tzv. skalních hřibů, dále i skalních mís a různých typů
škrapů. Poslední strukturní plošinou Broumovských stěn je pískovcové plató mezi
vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.n.m.). Plošina výrazně
vystupuje příkrými a vysokými srázy nad plochou Broumovskou kotlinu, opět s
pestrou pseudokrasovou modelací. Poslední strukturní plošinou Broumovských
stěn je pískovcové plató mezi vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.
n.m.). Členitá morfologie především okrajů těchto strukturních plošin podmiňuje i
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početný výskyt podzemních prostor jeskynního až propasťovitého charakteru.
Česká část Stolových hor, která je zařazena v NPR Broumovské stěny, se nachází
jihovýchodně

od

Machovského

sedla.

Geologicky

a

geomorfologicky

je

pokračováním Broumovských stěn. Polská část Stolových hor navazuje na
Broumovské stěny a je součástí NP Stolové hory. Nejvyšším vrcholem polské části
je Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki).

Nejzajímavější partie Broumovských stěn jsou zpřístupněné hustou sítí turistických
značených cest a stezek, které umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko
prostupného

terénu.

Četné

vyhlídkové

vrcholy (Hvězda, Supí koš, Koruna,

Ruprechtický Špičák, Božanovský Špičák a další) poskytují výhledy nejen na blízký
skalní terén a další okolí Policka a Broumovska, ale i k dalekým obzorům s
charakteristickou konturou hřebenů Krkonoš, Sovích hor, Orlických a Bystřických
hor a přes polskou Kladskou kotlinu až po vzdálený Králický Sněžník a Jeseníky.

Nejvíce navštěvovanou partií Broumovských stěn je Hvězda (671 m.n.m.), která je i
velkou křižovatkou turistických cest. Přitažlivostí tohoto místa je nejen výhled do
Broumovské kotliny s pohraničními horami v pozadí, ale také známá barokní kaple,
postavená v letech 1732–33 podle plánů K. I. Dientzenhofera a oblíbená turistická
chata, která je postavená ve švýcarském slohu.
V těsné blízkosti Broumovských stěn u obce Suchý Důl mělo docházet v letech
1892-1895 ke 23 zjevením Panny Marie Suchodolské, tehdy čtrnáctileté Kristině
Ringlové. Církev dodnes tyto události neuznala.
Rezervací prochází rozvodí mezi Severním mořem a Baltským mořem. Geopark
Broumovsko nese statut Národního geopark.
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o
analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.

SWOT, což je zkratka z anglických slov:
∙ S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS
DOBRÉ
∙ W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS
OHROŽUJE
∙ O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME
MOŽNOSTI
∙ T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE
OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí

realizace

příhodných

možností,

a

naopak

se

omezuje

dopad

pojmenovaných hrozeb.

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce,
vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Silné stránky

Slabé stránky

❖ Atraktivní prostředí CHKO
Broumovsko
❖ Dobré ovzduší, krásná krajina, pitná
voda
❖ Aktivní spolky
❖ Ubytovací kapacity - kemp, penziony
❖ Turismus - CHKO, Broumovské stěny
včetně cyklotras a turistických tras
❖ Atraktivní turistické cíle v obci a
okolí
❖ Historické památky (kamenné křížky
a sousoší, křížová cesta, kostel,
barokní most)
❖ Občanská vybavenost - fungující
obchod, hospoda, pošta, škola
❖ Sportovní vyžití v rámci obce
❖ Bohatý společenský a kulturní život
v obci
❖ Spolky - spolupráce
❖ Dobré vztahy v rámci obce - respekt
a ochota se domluvit
❖ Pálenice v obci
❖ Letiště v obci
❖ Zájem o bydlení v obci včetně
mladých lidí, kteří se chtějí vrátit
❖ Aktivní obyvatelstvo, aktivní senioři lidé zvyklí zapojovat se do života obce
a pořádání akcí
❖ Dobrá dopravní dostupnost
❖ Klid

❖ Nedostatek pozemků pro výstavbu
bydlení
❖ Pracovní příležitosti v rámci obce chybí možnosti pro mladé lidi
❖ Chybějící Dům pro seniory
❖ Chybí startovací byty pro mladé
❖ Vysoký průměrný věk obyvatelstva
❖ Nevyužité, chátrající brownfields
(Veba a některé zemědělské objekty)
❖ Chybí skladovací prostor na obecní
techniku
❖ Zemědělství - používání velkých
strojů poškozuje a znečišťuje obecní
komunikace; hospodaření formou
maximálních výnosů
❖ Chemizace v zemědělství
❖ Lesy patří benediktinům - přístup
po nás potopa (těžbu provádí cizí
subjekty, kterým jde pouze o tvorbu
zisku; vlastníci lesů s nimi už
následně neřeší poškozené
komunikace, mosty a další
infrastrukturu. Více subjektů / více
vlastníků - těžká komunikace)
❖ Omezující předpisy zóny CHKO
❖ Úroveň ZŠ
❖ Nepořádek kolem některých
nemovitostí
❖ Celkový vzhled obce (nedostatečné
sečení pozemků, obec zarostlá
dřevinami)
❖ Chybějící parkoviště pod lesem
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Příležitosti

Hrozby

❖ Rekonstrukce fary na bydlení a
kulturu
❖ Řešení cyklostezek a komplexních
pozemkových úprav
❖ Nové využití pro brownfields - Veba,
zemědělské objekty
❖ Budova staré školy - prostor pro
nové byty v obci
❖ Nové turistické značení směrem na
Slavenské hřiby
❖ Výsadba sadů a ovocných stromů v
obci
❖ Zachování školy a její lepší
fungování, kvalitní učitelský sbor
❖ Udržení fungování a kvality školky
❖ Rozšíření dětského hřiště
❖ Rozšíření parkovacích míst za
úřadem
❖ Nové parkoviště pod lesem
❖ Bývalá autobusová zastávka u
obchodu - vytvořit v ní knihovnu ->
společná aktivita spolků
❖ Využití dotačních možností z
evropských fondů a státních programů
❖ Zlepšení vzhledu obce
❖ Radar k měření rychlosti v obci

❖ Nevyužití zchátralých budov
❖ Prodej nemovitostí v exekucích
❖ Hrozba zániku ZŠ
❖ Stárnutí obyvatel
❖ Absence kompetentních kandidátů
do zastupitelstva / na post starosty
❖ Pasivita obyvatel
❖ Špatná komunikace se správci
státního majetku (Lesy ČR, Povodí
Labe)
❖ Povodně - stav koryta potoka
❖ Nedostatek finančních zdrojů v obci
❖ Složitost získávání dotačních titulů
a složitost splnění podmínek
poskytovatele dotace
❖ Odliv ekonomicky aktivních
obyvatel
❖ Složité majetkové vztahy vlastníků
opuštěných objektů, zejména
zemědělských
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec Martínkovice byla podpořena v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
k realizaci projektu “DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a
zpracování strategických a koncepčních dokumentů”. Tento projekt je mimo jiné
zaměřen

na

tvorbu

strategických

a

koncepčních dokumentů jednotlivých

členských obcí DSO Broumovsko. Dokumenty zpracoval DSO Broumovsko.
Pro co nejširší pohled na problematiku každé obce a zpracování kvalitních
strategických

a

koncepčních

dokumentů

byl

kladen

důraz

na

zapojení

významných aktérů obce do pracovní skupiny, která formovala vizi a strategii
rozvoje obce v horizontu deseti let. Široká veřejnost byla zapojena formou
dotazníkového šetření. Hlavním účelem dotazování bylo zjištění názorů a
postřehů místních občanů. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také v
elektronické podobě na webových stránkách obce. K zajištění dostatečného
povědomí občanů byla informace o možnosti vyplnění dotazníku publikována
také v místním zpravodaji. Občané odevzdávali vyplněné tištěné dotazníky v
úředních dnech na obecním úřadě, případně je vkládali do schránky obecního
úřadu. Návrhová část byla prodiskutována na třech setkáních pracovní skupiny,
které se uskutečnily v průběhu realizace strategického plánu obce v době od roku
2020 do roku 2022.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část postupuje od
obecných cílů ke konkrétním aktivitám.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části a z
nápadů pracovní skupiny. Realizace strategických cílů napomůže k naplnění této
vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Martínkovic.

Vize obce Martínkovice
Klidná obec Martínkovice nabízí pracovní příležitosti, bohatý kulturní,
společenský i sportovní život ve zdravém a čistém životním prostředí CHKO
Broumovska. Občanská vybavenost a dobré mezilidské vztahy přispívají k
vysoké kvalitě života občanů a je místem, kde se dobře žije všem
generacím. Díky kvalitní infrastruktuře a udržovanému vzhledu patří k
nejhezčím obcím Broumovska.
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STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v
horizontu platnosti dokumentu.
Obec Martínkovice si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do roku
2032, cíle jsou tedy definovány na období 10 let. Strategické cíle vychází z
potřeb občanů obce a definovaných problémů v analytické části. Strategické cíle
vychází také z vize obce Martínkovice. Strategické cíle vyjadřují žádoucí stav,
kterého by mělo být do roku 2032 dosaženo.

VIZE:
CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI
CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ S PODPOROU CESTOVNÍHO RUCHU
CÍL 3: SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT - ROZVOJ
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI

Priorita 1.A: Renovace a údržba majetku obce a výstavba
Specifický cíl: Péče o obecní majetek
Opatření 1.A.1:

Rekonstrukce v obci a vzhled obce

Opatření 1.A.2:

Přestavby a nové pozemky k výstavbě

Opatření 1.A.3:

Péče o obecní zeleň

Priorita 1.B: Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvoj technické infrastruktury
Opatření 1.B.1:

Obecní technika

Opatření 1.B.2:

Opravy místních komunikací a chodníků, parkovací
stání

Priorita 1.C: Udržení a budování občanské vybavenosti
Specifický cíl: Podpora služeb a podnikání
Opatření 1.C.1:

Zachování a rozvoj služeb
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ S PODPOROU CESTOVNÍHO
RUCHU

Priorita 2.A: Péče o životní prostředí
Specifický cíl: Udržitelný rozvoj zemědělské a lesní půdy
Opatření 2.A.1:

Udržitelná péče o půdu

Opatření 2.A.2:

Voda a vodní plochy v obci

Priorita 2.B: Udržitelný cestovní ruch
Specifický cíl: Podpora udržitelné formy cestovního ruchu
Opatření 2.B.1:

Nové atraktivity cestovního ruchu a turistické cíle, trasy
a zázemí pro turisty; historické památky

Opatření 2.B.2:

Podpora spolupráce v rámci obce, meziobecní
spolupráce a projekty s oblastním přesahem

Priorita 2.C: Podpora zodpovědného podnikání
Specifický cíl: Zlepšení místní ekonomiky a využití chátrajících objektů
Opatření 2.C.1:

Podpora využití brownfields
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CÍL 3: SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT ROZVOJ

Priorita 3.A: Udržení a rozvoj stávajících aktivit a činnosti spolků
Specifický cíl: Zajistit kvalitní volnočasové a sportovní vyžití
Opatření 3.A.1:

Podpora spolků a akcí na území obce

Priorita 3.B: Nové možnosti pro volnočasové aktivity
Specifický cíl: Dostatečná nabídka pro všechny generace
Opatření 3.B.1:

Nové zázemí

Priorita 3.C: Vzdělávání dětí a mládeže
Specifický cíl: Zlepšení kvality ZŠ
Opatření 3.C.1:

Rozvoj a kvalita vzdělávání na území obce
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do
praxe řízení obce.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících
strategických dokumentů:
∙ Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
∙ Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny

Broumovsko pro období 2021-2027

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI
Priorita 1.A: Renovace a údržba majetku obce a výstavba
➪ Opatření 1.A.1: Rekonstrukce v obci a vzhled obce

Aktivita

1.A.1.1: Renovace vybraných nemovitostí v
majetku obce

Popis aktivity

Podle potřeby postupně renovovat nemovitosti v
majetku obce, udržovat obecní majetek v dobrém
stavu.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k realizaci Průběžně

Aktivita

1.A.1.2: Rekonstrukce veřejného osvětlení

Popis aktivity

Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení na území
obce. V případě potřeby nutné opravy k udržení
dobrého technického stavu svítidel (odstraňování
zjištěných závad a poruch VO a kabelů, výměna
nesvítících světelných zdrojů a svítidel, údržba
rozvaděčů).

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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➪ Opatření 1.A.2: Přestavby a nové pozemky k výstavbě


Aktivita

1.A.2.1: Přestavba čp. 42 (budova bývalé
základní školy) na budovu s nájemními byty
(malobyty - startovací byty a byty pro seniory /
sociální bydlení v obci).

Popis aktivity

V budově bývalé základní školy vzniknou nové byty pro
nájemní bydlení určené i pro seniory (v plánu i
bezbariérový typ bytu). Celkem zde bude 7 bytů.
Podpora sociálního bydlení v obci.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Stavební povolení / Čekání na vhodný dotační titul

Aktivita

1.A.2.2: Příprava pozemků pro výstavbu RD a
jejich následný prodej

Popis aktivity

U některých pozemků proběhly už některé stavební
práce (včetně napojení na sítě); další pozemky v řešení
na prodej do osobního vlastnictví.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Probíhá
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➪ Opatření 1.A.3: Péče o obecní zeleň

Aktivita

1.A.3.1: Lepší péče o obecní zeleň

Popis aktivity

Soubor sezónních prací za účelem udržení bezpečného
stavu zeleně (sečení, zametání, pokos, průklest).
Potřeba kvalifikovaného pracovníka, který nastaví
správnou formu péče a výsadby.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Průběžně probíhá

Priorita 1.B: Technická infrastruktura
➪ Opatření 1.B.1: Obecní technika

Aktivita

1.B.1.1: Výstavba garáže na obecní techniku a
sklad

Popis aktivity

V objektu bývalého zemědělského družstva postavit
garáž na obecní techniku a sklad.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

Probíhá

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Probíhá
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➪ Opatření 1.B.2: Opravy místních komunikací a chodníků, parkovací
stání

Aktivita

1.B.2.1: Opravy místních komunikací a chodníků

Popis aktivity

V případě potřeby provést nutné opravy místních
komunikací a chodníků.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr

Aktivita

1.B.2.2: Nová parkovací místa

Popis aktivity

V ÚP obce je označeno místo pro nové parkoviště pro
cca 10 parkovacích míst.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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Priorita 1.C: Udržení a budování občanské vybavenosti
➪ Opatření 1.C.1: Zachování a rozvoj služeb

Aktivita

1.C.1.1: Zachování a rozvoj služeb

Popis aktivity

V obci funguje kvalitní obchod se smíšeným zbožím a
jeho pokračující podpora ze strany obce je žádoucí.
Dále obec může podporovat vznik a rozvoj
podnikatelských aktivit na svém území (např. finanční
podporou, zvýhodněným nájmem atd.)

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Průběžně
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ S PODPOROU CESTOVNÍHO
RUCHU
Priorita 2.A: Péče o životní prostředí
➪ Opatření 2.A.1: Udržitelná péče o půdu

Aktivita

2.A.1.1: Zemědělství a péče o půdu

Popis aktivity

V obci funguje rostlinná i živočišná výroba. Problém
zemědělství v obci spočívá extenzivní živočišné výrobě,
v chemizovaném zemědělství, velkých lánech,
používání velkých strojů, které zatěžují půdu i místní
komunikace atd. Jakkoli je to problematický úkol, cílem
je postupná změna přístupu k půdě, pěstování potravin
pro místní spotřebu, obrat k ekologičtějším formám
hospodaření, které jsou zaměřené na dlouhodobou
udržitelnost. Cílem je také motivovat zemědělce k
výsadbě alejí a remízů, které zabraňují erozi půdy a
přispívají k lepší zádrži vody v krajině.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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➪ Opatření 2.A.2: Voda a vodní plochy v obci

Aktivita

2.A.2.1: Nové vodní plochy v obci

Popis aktivity

Vytvářet v obci vodní plochy (tůňky, rybníky) s cílem
zádrže vody v krajině a předcházení sucha. Možnost
napojení na projekt Živá voda. Oblast je velmi bohatá
na vodní zdroje, součástí území je CHOPAV (Chráněná
oblast podzemní akumulace vod). Vhodné plochy
budou vybrány v průběhu KPÚ.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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Priorita 2.B: Udržitelný cestovní ruch
➪ Opatření 2.B.1: Nové atraktivity cestovního ruchu a turistické cíle,
trasy a zázemí pro turisty; historické památky

Aktivita

2.B.1.1: Zemědělské muzeum v obci

Popis aktivity

Vybudování zemědělského muzea v obci vzhledem k
silné tradici zemědělství v oblasti. V muzeu mohou být
expozice techniky a nářadí, stejně jako promítací sál
pro dokumentární tvorbu. V muzeu by též mohla být
interaktivní a vzdělávací expozice, která by
vysvětlovala a hravou formou předváděla zajímavé
postupy a fungování zemědělské výroby, čímž se
muzeum může stát zajímavým návštěvním cílem pro
školy a další vzdělávací instituce. Součástí by mohl být
i prostor věnovaný řemeslům a s tím související
řemeslná dílna. Muzeum by kromě výstavní činnosti
mohlo pořádat i nejrůznější kreativní dílny, jarmarky,
slavnosti apod.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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Aktivita

2.B.1.2: Nová naučná stezka "Za zvířaty tam a
zpět"

Popis aktivity

Naučná stezka může využít velkého potenciálu obce
(jejího uspořádání, dvou obor, spolupráce s místními
chovateli zvěře apod.). Jednotlivá zastavení mohou být
kromě vzdělávacích infotabulí obohacena o interaktivní
herní prvky, puzzle, provlékačky apod.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr

Aktivita

2.B.1.3: Kemp v areálu Chaty pod Korunou

Popis aktivity

Vybudování kempu v areálu Chaty pod Korunou, která
je v majetku obce, nebo v blízkém okolí. Výhodou
kempu je klidné prostředí, kvalitní zázemí a blízkost
Broumovských stěn a krásné přírody. Kemp tak bude
ideálním zázemím pro rodinnou rekreaci a východisko
pro lezce.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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Aktivita

2.B.1.4: Turistický a lezecký průvodce

Popis aktivity

Pro návštěvníky obce může vzniknout průvodce
lezeckými trasami v Broumovských stěnách, popis
jejich obtížnosti, tipy na instruktory apod. Dále je
možné začít vydávat průvodce Martínkovicemi infobrožuru, která by obsahovala termíny a informace o
plánovaných akcích, obecní památky, zajímavá místa,
nabídky turistických atraktivit a možností pro trávení
volného času v papírové i online formě.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr

Aktivita

2.B.1.5: Cyklostezka a trasa pro inline brusle

Popis aktivity

Stezka plánovaná a je v řešení od roku 2021. Existuje
studie. Stezka by mohla být doplněna půjčovnou
sportovního náčiní: kol, koloběžek, inline bruslí,
longboardů apod.). Sloužit bude jak místním, tak
turistům a cílem je napojení na síť cyklostezek
Broumovska.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

Probíhá

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Průběžně probíhá
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Aktivita

2.B.1.6: Oprava a údržba historických památek

Popis aktivity

Na území obce se vyskytují četné historické památky,
cílem aktivity je jejich údržba a rekonstrukce v případě
nutnosti.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr

➪

Opatření 2.B.2: Podpora spolupráce v rámci obce, meziobecní

spolupráce a projekty s oblastním přesahem

Aktivita

2.B.2.1: Pracovní skupina

Popis aktivity

Pracovní skupina, která vznikla k příležitosti tvorby
Strategického plánu, může dále pokračovat ve
spolupráci s vedením obce. Může dále rozvíjet a
definovat obraz obce, plánovat společně aktivity a
projekty.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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Aktivita

2.B.2.2: Meziobecní a příhraniční spolupráce

Popis aktivity

Využít synergie ve společné propagaci a komunikaci k
propagaci celého území Broumovska. Zapojení do MAS
Broumovsko, DSO Broumovsko, APRB a SPDM.
Spolupráce s Polskem. Může zahrnovat vytvoření
společných informačních materiálů, společnou vizi,
Kartu hosta apod.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

Probíhá

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Průběžně probíhá
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Priorita 2.C: Podpora zodpovědného podnikání
➪ Opatření 2.C.1: Podpora využití brownfields

Aktivita

2.C.1.1: Využití brownfields na území obce

Popis aktivity

Na území obce se nacházejí nevyužité objekty, tzv.
brownfields. Cílem je jejich další využití, za tímto
účelem byl zpracován i Generel ploch pro brownfields
na území Broumovska. V Martínkovicích se jedná
zejména o budovu bývalé fary, která je už nyní v rukou
soukromých majitelů a cílem je zrekonstruovat ji na
bydlení a kulturní centrum, v obci se ale nachází také
areál Veby a zemědělské objekty, které jsou nevyužité.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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CÍL 3: SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT ROZVOJ
Priorita 3.A: Udržení a rozvoj stávajících aktivit a činnosti spolků
➪ Opatření 3.A.1: Podpora spolků a akcí na území obce

Aktivita

3.A.1.1: Podpora činnosti spolků a vzájemná
spolupráce

Popis aktivity

V obci je několik aktivních spolků (například spolek
důchodců má cca 100 členů). Cílem této aktivity je
další podpora spolků a spolkové činnosti, podpora
vzájemné spolupráce včetně podpory vzniku zájmové
organizace pro děti a mládež či dětského oddílu,
podpora pořádaných i nových akcí.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

Průběžně probíhá

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Probíhá
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Priorita 3.B: Nové možnosti pro volnočasové aktivity
➪ Opatření 3.B.1: Nové zázemí

Aktivita

3.B.1.1: Rekonstrukce zázemí pro sportovce

Popis aktivity

Rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti (kabiny).
Částečně hotovo.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

Průběžně probíhá

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Probíhá

Aktivita

3.B.1.2: Výstavba nových dětských hřišť v obci

Popis aktivity

Nové dětské hřiště s herními prvky pro malé i větší děti
v obci.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr
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Priorita 3.C: Vzdělávání dětí a mládeže
➪ Opatření 3.C.1: Rozvoj a kvalita vzdělávání na území obce

Aktivita

3.C.1.1: Zlepšení kvality školství v obci

Popis aktivity

Občané obce nejsou spokojeni s kvalitou výuky na
území obce. Cílem je zlepšení kvality výuky
dostupnými prostředky, investovat do modernizace
prostor, vést dialog s vedením školy, podniknout kroky
ke změně přístupu.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022 - 2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k realizaci Záměr

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách Matínkovic a zároveň
bude k nahlédnutí, případně k zapůjčení, v listinné podobě na obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do
jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů
případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny
jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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