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Zastupitelé obce Hynčice na svém zasedání dne

schválili

strategický dokument Strategický plán rozvoje obce Hynčice 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 Hynčice bude
tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje obce Hynčice na nadcházející roky.
Strategický plán formuluje představy o budoucím vývoji Hynčic 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 Hynčic 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 úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí, na
tvorbu strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí
DSO Broumovsko, a na vytvoření strategického dokumentu samotného DSO.
Na zpracování strategického plánu rozvoje obce Hynčice se podíleli starostka,
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 Hynčic. Začátek spolupráce při sestavování
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dokumentu je datován na říjen 2020. Obyvatelé obce se zapojili do tvorby
strategie prostřednictvím pracovních skupin sestavených ke strategickým
plánům a 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 Hynčice je tak v souladu s nadřazenými strategiemi
rozvoje.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v Hynčicích. 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.

2.1.1 Historický vývoj
V současné době jsou Hynčice nejmenší obcí v Broumovském výběžku. Obec
je zároveň obcí nejstarší - vznik se datuje k 31. srpnu 1255, kdy opat
břevnovsko-broumovského kláštera Martin předal německému vůdci kolonistů
Frichelovi k usídlení jeho družiny a k hospodaření lesní pozemky při řece
Stěnavě v rozloze zhruba dnešních 140 ha.
Obyvatelé Hynčic se živili dřevorubectvím, zemědělstvím a rybolovem.
Postupně se obec rozrůstala; urbář z roku 1406 uvádí, že v té době
obdělávali zemědělci půdu v Hynčicích na více než 100 ha a berní kniha z
roku 1674 uvádí v obci 10 sedláků, 10 chalupníků a 25 stavení.
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V roce 1680 se poddaní z Hynčic zúčastnili povstání proti broumovské
klášterní vrchnosti a po potlačení povstání bylo 8 nevolníků z Hynčic
popraveno na broumovském náměstí. V letech 1741 - 1763 Broumovsko
částečně zasáhla prusko-slezská válka. Dodnes se místu nad Hynčicemi říká
Laudonovy valy a o bývalé kapličce se vypráví, že byla pozorovatelnou
generála Laudona.
Již v roce 1860, v počátcích rozvoje textilního průmyslu na Broumovsku,
založili v Hynčicích bratři Heinzelové přádelnu lnu. Záhy byla výroba rozšířena
i o zpracování bavlny a na konci 19. století také o tkalcovnu a úpravnu
tkanin. Další oživení obce nastalo s výstavbou důležitých dopravních cest:
železnice Choceň-Broumov a zpevněné silnice z Meziměstí do Broumova. S
pracovními příležitostmi přicházeli noví obyvatelé a obživu našli i řemeslníci a
živnostníci. Na přelomu 19. a 20. století vyvolal příliv nových obyvatel novou
výstavbu bytů. Roku 1913 byla obec elektrifikována a r. 1927 byl vybudován
vodovod. Přes útrapy během 1. světové války byly Hynčice prosperující
průmyslovou obcí, která měla v roce 1939 celkem 602 obyvatel.

2.1.2 Poloha obce a vnější vztahy
Obec Hynčice leží v západní části Broumovského výběžku při řece Stěnavě,
železniční trati a silnici z Meziměstí do Broumova. Je položena nízko při řece
Stěnavě, a proto utrpěla všemi dosavadními povodněmi - hlavně ničivou
povodní v roce 1979 a povodněmi v červenci 1997.
Obec patří administrativně pod okres Náchod a náleží ke Královehradeckému
kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Broumov. Obec
Hynčice se rozkládá asi 27 kilometrů severně od Náchoda a 6 km
severozápadně od města Broumov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je
město Broumov. Obec je členem mikroregionu Broumovsko. Obec je vzdálena
přibližně 4 km od polských hranic. Správní území má celkovou rozlohu 2,9
km². V obci žije 196 obyvatel (údaj k roku 2021).
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Zdroj: mapy.cz. Katastrální území obce Hynčice.
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2.1.3 Přírodní podmínky
Přírodní zajímavostí obce je opuková (tzv. permská) stěna nad Stěnavou.
Severně se nachází Uhlířské údolí, severovýchodně Holý vrch (546 m.n.m.),
jihovýchodně Mlýnský vrch (521 m.n.m.). Obcí protéká řeka Stěnava a západně
od obce se nachází rybníky. Obec Hynčice je obklopena hlubokými lesy, které
vedou až k hřebenům Javořích hor. Na pásmo Javořích hor navazují polské Góry
Kamennie a dále pak Góry Sowie. Většinou zalesněné, k jihu příkře spadající
pásmo Javořích hor, je přibližně 25 km dlouhé. Mezi vrcholy Javořích hor patří
Široký vrch, východním směrem potom výraznější kopce, jejichž rozsochy se
sbíhají ke Stěnavě: Hraniční vrch, Jelení vrch, Jedlový vrch a Ruprechtický
Špičák. Po hřebenu Javořích hor prochází státní hranice s Polskem.
Hynčice jsou oblíbeným rekreačním místem a díky dopravnímu spojení i
nejvhodnějším východiskem pro pěší a cyklistické výlety do hlubokých lesů
blízkých Javořích hor. Dobře značené stezky vedou až k rozhledně na
Ruprechtickém Špičáku (880 m.n.m.), která nabízí výhledy na Broumovsko,
Krkonoše a polské pohraničí. Okolí obce je vyhlášenou houbařskou oblastí.
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2.2 OBYVATELSTVO
V současnosti žije v Hynčicích celkem 196 obyvatel, z toho 103 mužů a 93 žen.
Průměrný věk obyvatel obce je 37,9 let: ve srovnání s průměrným věkem ČR,
který je 42,2 let, je obec populačně mladší, což je i v porovnání s jinými obcemi
Broumovska. V grafu níže lze vidět, že v obci roste za posledních pět let počet
narozených dětí a počet lidí ve věku 65+ klesá/stagnuje. Počet obyvatel od 0 14 let je 40, ve věkové kategorii 15 - 64 je to 124 a nakonec obyvatel 65+ je v
obci 32.

Tabulka 1: Stav obyvatel k 31. 12. 2021.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Ve vývoji počtu obyvatelstva je vidět velký skok mezi lety 1930 – 1950, kdy
probíhal odsun německého obyvatelstva, čímž se počet obyvatel snížil o polovinu
ze 720 v roce 1930 na asi 360 v roce 1950. Vývoj dalších let po roce 1950
ukazuje na další vylidňování oblasti, přitom podobně jako jiné obce Broumovska,
byly Hynčice hojně obydlenou, prosperující průmyslovou obcí.
Problém vylidňování po násilném odsunu doposud řeší celá příhraniční oblast,
která se v současné době potýká s útlumem tradičních průmyslových a výrobních
odvětví a vyšší nezaměstnaností. Přispívá k tomu i horší dostupnost větších sídel a
časová náročnost dojíždění, která negativně ovlivňuje dojíždění obyvatel za prací.
Přesto lze očekávat jiný vývoj vzhledem k novým trendům v práci (home-office,
částečný home-office atd.).
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Graf 1: Pohyb obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Dlouhodobě se stav obyvatel příliš nemění, přesto lze v posledních letech
pozorovat lehký přírůstek obyvatelstva Hynčic, který je dán zejména nově
příchozími obyvateli obce. Kromě roku 2020 převyšuje počet přistěhovalých nad
lidmi, kteří se z obce odstěhovali; v letech 2018 a 2019 se také narodilo více
dětí než kolik zemřelo osob.
Cílem obce by mělo být vytváření takových podmínek, aby mladí lidé měli
motivaci zůstávat v obci a zakládat rodiny; stejně tak je důležité vhodnými
pobídkami přilákat nové rodiny. Je také nutné myslet na rostoucí skupinu seniorů
a jejich kvalitu života a přizpůsobit tomu nabídku služeb a dostupného bydlení. V

Královéhradeckém kraji a na Náchodsku byla situace od roku 2002 doposud
stabilní a přírůstek byl v rovnováze s úbytkem obyvatelstva.

Tabulka 3: Pohyb obyvatel v Hynčicích v letech 2016 - 2020.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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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 otázkou, zda-li se tyto scénáře, předpokládající takto výrazný pokles
obyvatelstva, naplní. I vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 (2020-2022) se
spousta věcí proměnila - týká se to přístupu k práci, vzdělávání, možnostem
práce atd.; navíc Broumov kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury
2028, je tedy možné očekávat zvrat ve vývoji počtu obyvatel Broumovska.

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

Vzdělanostní struktura v obci ja následující: 44 osob dosáhlo základního vzdělání
(včetně neukončeného), 61 osob má střední vzdělání včetně vyučení (bez
maturity), 28 osob má úplné střední vzdělání s maturitou, 2 osoby spadají do
kategorie nástavbové studium či vyšší odborné vzdělání. 1 osoba v obci je
vysokoškolsky

vzdělaná, 3 je evidována jako osoba bez vzdělání. Nižší

vzdělanostní základna v obci nemusí být překážkou pro další rozvoj obce, pakliže
se rozvoj obce vhodně zacílí. Vzdělanost obyvatel nemusí být překážkou pro další
rozvoj obce.
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Obec řeší otázku národnostních menšin, konkrétně výzvy soužití s romskou
menšinou. V obci žije většinově česká populace, 3 osoby jsou slovenské
národnosti, 1 osoba německé a 1 polské národnosti.
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2.3 Ekonomika a situace na trhu práce
Podle údajů z registru ekonomických subjektů bylo v obci Hynčice registrováno
celkem 42 podnikatelských subjektů (k 31. 12. 2021). Podniků se zjištěnou
aktivitou je v obci 13. Z hlediska zaměření ekonomických subjektů tvoří největší
část podniky zaměřené na zemědělství, lesnictví a rybářství (5) a stavebnictví
(5). Živnostníků je v obci 9, zemědělští podnikatelé jsou 2 a 2 právnické osoby.
Celkově se jedná o různorodou směs podnikatelských aktivit, od řemesel,
obchod, působení v cestovním ruchu. Část obyvatel obce za prací dojíždí, z
naprosté většiny do podniku Continental v Adršpachu, další dojíždí do Broumova
či Náchoda.

Graf 2: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti.

Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011
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Dle Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Hynčice zaevidováno
celkem 73 ekonomicky aktivních občanů, z toho 54 byli zaměstnanci, 2 osoby
podnikalo, 6 osob bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních bylo celkem
98 - z toho 51 jsou nepracující důchodci, 30 žáci, studenti a učni. V obci se
nachází 18 osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou. Míra nezaměstnanosti v
okrese Náchod je kolem 3,4 % - nejvyšší v Královéhradeckém kraji. V
periferních územích na okrajích administrativních hranic některých ORP jsou
obce, kde se podíl nezaměstnaných pohybuje v rozmezí 5-6 (někde i více) %.
Jedná se zejména o obce v SO ORP Broumov, kde dochází ke kumulaci různých
faktorů,

které ovlivňují rozvoj daného území – velikost obce, dopravní

dostupnost, struktura obyvatelstva, nabídka pracovních míst a další.

Z obce Hynčice v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 41
obyvatel, což je kolem 1/5 všech obyvatel obce. Do zaměstnání vyjíždělo 29
osob, což je necelá třetina všech ekonomicky aktivních obyvatel v obci. 20
dojíždí za prací do jiné obce okresu. Mimo Královéhradecký kraj vyjížděly do
zaměstnání 4 osoby. 12 osob odjíždí do školy mimo obec (v obci se nenachází
základní ani mateřská škola).

Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011
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2.4 VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ

Z celkové výměry 289,81 ha, na které se obec rozprostírá, zabírá zemědělská
půda v obci 161,74 ha, z toho 54,11 ha tvoří orná půda, 104,03 ha pak trvalý
travní porost. Nezemědělská půda zabírá 128,07 ha - z toho 97,07 ha tvoří lesy,
2,26 ha vodní plochy a 5,12 ha zastavěné plochy. Z uvedeného je patrný
venkovský charakter místa s nízkým podílem zastavěných ploch a s poměrně
vysokým podílem zemědělské půdy (orná půda a trvalý travní porost) a lesy.

Území obce je díky vysoké lesnatosti a značnému podílu trvalých trávních
porostů na zemědělské půdě vyvážené s hodnotným krajinným rázem.

Graf 3: Druhy pozemků v obci Hynčice k 31. 12. 2021.

Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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V obci se nachází pstruží líheň, která je napájena velmi čistou vodou z Javořích
hor, což velmi pozitivně prospívá zdravotnímu stavu ryb v líhni. Líheň se zabývá
chovem pstruha obecného, pstruha duhového, sivenů amerických a lipanů
podhorních - a to jak k nasazení do volných vod, tak i k intenzivnímu chovu. U
pstruhů

potočních

se

zabývá

jak

linií

divokou,

ze

pstruhových

oblastí

severovýchodních Čech, tak i linií Kollowrat, která je již zdomácnělá a hodí se k
umělému chovu. Kromě plůdku váčkového se zabývá i produkcí rozkrmených
násad, půlročků, ročků, ale i výkrmem tržních pstruhů. V omezené míře se
zabývá i produkcí jiných, zejména kaprovitých ryb. V předvánočním období
zajišťuje distribuci vánočních kaprů pro odběratele z blízkého okolí. Prodej
plůdků i násad je sezónní, za smluvní ceny a probíhá 1x týdně.
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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
Broumovské

turistických
stěny,

atraktivit

v

okolí,

Teplicko-adršpašské

jako

skalní

je

město,

Broumovský
Centrum

klášter,

Walzel

v

Meziměstí, Golf klub Broumov, AQA Land Meziměstí apod.

Kulturní památky
Přímo nad obcí Hynčice leží tzv. Laudonovy valy a o bývalé kapličce se vypráví,
že byla pozorovatelnou generála Laudona. V okolí Hynčic lze nalézt celou řadu
turistických zajímavostí. Významnou architektonickou památkou obce je bývalá
vila továrníků Heinzelů. Další kulturní památkou jsou dva kamenné kříže a jeden
železný kříž.

Vila továrníků Heinzelů
Bývalá vila továrníků Heinzelů č. p. 5 patřila Friedrichu Heinzelovi, ml. synovi
továrníka Anselma Heinzela. Heinzelova rodina patřila mezi vlivné občany hlásící
se k německé národnosti. V roce 1860 založili v Hynčicíh přádelnu lnu, která byla
později rozšířena na zpracování bavlny a tkalcovnu. Aktivně se podíleli na
veřejném životě, patřily jim i další podniky na Broumovsku. V roce 1945 byli
násilně odsunuti. Mezi místními pamětníky koluje zvěst, že ve vile schovali
poklad: šperky a stříbrné příbory. O poklad se zatím nikdo nepřihlásil, ani ho
nikdo nenašel. Po

válce dům prošel drastickou proměnou. Prostory byly

rozděleny na 4 byty, ve kterých se střídali nájemníci a prováděli ne příliš zdařilé
přestavby. Vila je v současné době majetkem obce Hynčice. V roce 2006 obec
financovala opravu vnějších omítek.

1. Kamenný kříž
Neogotický pískovcový kříž stojí ve vsi na rozcestí. Jedná se o zakázku manželů
Benedikta a Marie Strauchových, kříž vytvořil kameník Benedikt Scholz z
Benešova v roce 1868. Pravoúhlý sokl i podstavec jsou bohatě zdobeny, na levé
straně se nachází váza s květinami. Čelní reliéf Panny Marie je doplněn reliéfy sv.
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Benedikta a sv. Josefa na bocích. Nechybí ani nápisy, ať již o zmíněných
zřizovatelích, renovacích, anebo krátká modlitba ke Kristu. Pískovcový kříž s
ukřižovaným a výrazná lebka u paty kříže završují celé dílo. Původně se kolem
objektu nacházelo ohrazení, do dnešní doby se dochovaly kamenné sloupky po
stranách.

2. Kamenný kříž
Zhotoven roku 1795. Z četných reliéfů (na čelní straně zřejmě Panna Maria),
volut a jiných ozdob či nápisů nacházejících se ze všech stran, se mnoho
identifikovat nedá.

3. Železný kříž
Stojí u silnice uprostřed vsi. Roku 1885 jej nechal postavit Wilhelm Kahlerm, jen
o dvanáct let později proběhla renovace. Reliéf Panny Marie je na čelní straně
takřka pravoúhlého podstavce doplněn reliéfy na bocích, znázorňujícími sv.
Václava a archanděla Michaela. Na vrcholu byl osazen kovový křížek s
ukřižovaným Kristem. Kříž není zanedbaný, okolí zpříjemňují květiny nacházející
se uvnitř ohrazení. Na reliéfu na bocích je vpravo archanděl Michael, vlevo sv.
Václav.

Okolí obce je proslulou houbařskou oblastí. Hynčicemi neprochází žádná značená
pěší turistická trasa. Pěšky lze dojít po silnici do Ruprechtic či na dolní okraj
Heřmánkovic. Na okraji Hynčic začíná široká cesta vedoucí Uhlířským údolím (je
značená jako cyklotrasa), která se napojuje na žlutou turistickou značku, po níž
lze dojít do Heřmánkovic nebo na hřebeny Javořích hor. Uhlířské údolí je údajně
nejhlubším údolím v Javořích horách. Protéká jím Uhlířský potok. Začíná
soutokem potoka se Stěnavou mezi Hynčicemi a Heřmánkovicemi a končí zhruba
po 5 km na svazích Javorového vrchu. S výjimkou nejspodnějšího úseku je celé
zalesněné. Nejvyšším vrcholem je Holý vrch (546 m.n.m.). Javoří hory jsou
typickou turistickou oblastí s odpovídající infrastrukturou. Nabízejí přírodní i
umělé turistické zajímavosti, jako jsou lyžařské vleky, upravované trasy pro
běžkaře i cyklostezky.
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.6.1 Zásobování pitnou vodou
Podle údajů VAK Náchod je vodovod zaveden do všech domácností. Pitná voda
dodávaná odběratelům z tohoto systému se vyznačuje vysokou biologickou
kvalitou a může být užívána i pro kojence. Hynčice jsou napojeny ze
skupinového vodovodu Broumov, využívající jak zdroje vlastní, tak zdroje
Teplice nad Metují. Skupinový vodovod Broumov je zásobován ze systému
Polické křídové pánve z Teplic nad Metují přes Březovou a Jetřichov řadem DN
250. Současná dotace je cca 20,0 l/s 15 (kapacita cca 50 l/s). Vlastní Hynčice
jsou zásobovány řadem Jetřichova. Severně od zastavěného území se nachází
samostatný zdroj vody pro Broumovské strojírny. Zdroj je tvořen prameništěm
a

zemním

vodojemem.

Z

vodojemu

je

voda

dodávána

samostatným

vodovodním řadem do závodu. Potřeba vody pro pitné a užitkové účely je
orientačně uvedena 33 000 m3/r.
Obec je zásobována přes přerušovací vodojem Vernéřovice (2x250 m3, 490
m.n.m.) směrem přes Bělidlo, s možností dotace přes vodojem Jetřichov (120
m3, 490,7 m.n.m.). Akumulace severně od Ruprechtic 60 m3 (dno 540
m.n.m.) a 120 m3 (dno 501 m.n.m.) je uvažována jako rezerva. Zástavba
Hynčic se pohybuje ve výškách 412 - 420 m.n.m., což odpovídá úrovni
hydrostatického tlaku 0,65 - 0,55 MPa, což vyhovuje platné ČSN. Požadavek
na akumulaci pro Hynčice je při uvedených denních potřebách cca 120 m3,
současná součtová akumulace systému vodovodu Teplice - Broumov vyhovuje
ČSN 736650.
Hlavní zásobovací řad do Hynčic ve směru od Ruprechtic a Meziměstí je veden
podél komunikace o DN 100 mm, v zástavbě dále o DN 90 mm. Vedlejší
zásobovací řady jsou z OC potrubí o DN 80, 70, 50 mm. Řady nižších dimenzí
nevyhovující ČSN 730873 zásobování požární vodou.
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2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci Hynčice není vybudována kanalizace s čištěním odpadních vod. Podél
páteřní komunikace je místně vybudována dešťová kanalizace (v souvislosti s
úpravami komunikace) profilu DN 500 v délce 300 m, která svádí zachycené
dešťové vody a přepady ze septiků a žump místních obyvatel. Dešťová
kanalizace je v několika výústích svedena přímo do recipientu - řeky Stěnavy.
Odpadní vody jsou čištěny individuálně v žumpách a septicích s přepadem do
dešťové kanalizace, přímo do Stěnavy, popř. ve vzdálenějších lokalitách do
podmoku. V obci je vybudována 1 lokální ČOV pro cca 18EO. Závod Broumovské
strojírny

čistí

své

odpadní

vody

(splaškové

a

technologické)

ve

dvou

samostatných ČOV. Produkce odpadních vod je uvedena 20 300 m3/r.

2.6.3 Odpadové hospodářství
Obec má vytvořen systém o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce obecně závaznou vyhláškou. Odvoz odpadu zajišťuje 2x
měsíčně společnost Marius Pedersen. Komunální odpad se třídí na: papír, plasty
včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo barevné, sklo bílé, kovy, nebezpečné
odpady, objemný odpad, textilní materiály, biologické odpady rostlinného
původu, 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. Sběr a svoz kovového odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně. Pro
přechodné

uskladnění

kontaminovaného

materiálu

jsou

využívány

velkoobjemové kontejnery, které jsou po obci rozmísťovány dle potřeby a
okamžitě po naplnění jsou z území odváženy na řízenou skládku.
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Jak hodnotíte nakládání s odpady, třídění a recyklaci v obci?

Obrázek 2: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.

2.6.4 Vytápění

Území obce Hynčice je v současné době plynofikováno. Z VTL plynovodu Pavlišov
- Police nad Metují - Broumov byla provedena přípojka VTL/STL regulační stanice
v obci Jetřichov, která zajišťuje dodávku zemního plynu do lokalit Hynčice,
Meziměstí a Jetřichov. V obci Hynčice je vedena již jen STL plynovodní síť.

2.6.5 Veřejné osvětlení
Na území obce se nachází veřejné osvětlení.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Obec Hynčice se nachází v severní části Broumovského výběžku, nedaleko od
hranic s Polskem. Území je obsluhováno silniční i železniční dopravou. Ve směru
východozápadním je vedena silnice III. třídy č. 30326 Broumov - Hynčice Meziměstí. Komunikace má místní význam, propojuje dvě větší sídla v oblasti, a
sice Broumov a Meziměstí a v okolí této silnice se rozprostírá většina zástavby
obce

-

silnice

zajišťuje

přímou

obsluhu jednotlivých objektů. Parametry
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(směrové, šířkové i výškové) silnice III/30326 odpovídají jejímu významu.
Křížení s železniční tratí je provedeno mimoúrovňově (podjezd pod železniční
tratí). U dalších komunikací v území se jedná o komunikace místní, resp.
účelové. Nejbližší dálnice D11 je v Jaroměři. Z Hynčic je to asi 60 km po silnici
II. a I. třídy s dobou dojezdu přibližně 1 hod 10 min.
Jak hodnotíte dopravní obslužnost v obci?

Obrázek 3: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.

Železniční doprava
Železniční doprava je reprezentována železniční tratí č. 026 Broumov Meziměstí, v zájmovém území je umístěna zastávka. V centrální části obce
(severní část) je zřízena železniční zastávka. Trať je jednokolejná, trakce
motorová. Křížení železniční trati se silnicí III/30326 je v řešeném území
mimoúrovňové, úrovňový přejezd bez závor je v jihovýchodní části obce na
místní komunikaci s minimální intenzitou vozidel, rozhledové poměry jsou
vyhovující. Na trati je provozována v současné době osobní i nákladní doprava.
Úpravy trati mající územní nároky se nepředpokládají, možná je rekonstrukce
trati pro zachování normového stavu trati.
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Místní komunikace
Pro místní dopravu je využíván průtah silnice III/30326, komunikace umožňuje
přímou obsluhu objektů. Na tuto silnici jsou napojeny další obslužné komunikace
k zástavbě různých délek a různých parametrů. V okrajových částech obce mají
komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce
kolem 2,5 - 3 metry (vychází z terénních podmínek a jsou fixovány zástavbou).
Kvalitu krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty. Síť místních
komunikací doplňuje několik polních cest. V souběhu se silnicí III/30326 protéká
říčka Stěnava, která je překlenuta několika mosty, můstky a lávkami rozdílných
parametrů. Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se
smíšeným pěším a motorovým provozem.
Jak hodnotíte místní komunikace včetně chodníků?

Obrázek 4: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.

Dopravní obslužnost
Pro obyvatele obce Hynčice je hromadná doprava osob prováděna prostředky
autobusové a železniční dopravy. Autobusová doprava je v zájmové oblasti
provozována firmami P-transport s.r.o. Broumov a CDS s.r.o. Náchod. Na dálkové
spoje je možno přestoupit v Broumově. Zastávka je v řešeném území umístěna
jedna - v centrální části obce na parkovací ploše u Broumovských strojíren, je
vybavena přístřeškem. Dopravní obslužnost obce je na velmi dobré úrovni.
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Na železniční trati 026 Broumov - Meziměstí je zřízena mezilehlá železniční
zastávka. Na této trati je zavedena taktová doprava s hodinovým intervalem
vlaku a integrovaným systémem IREDO.
Parkovací místa
Kapacita parkovacích míst je v obci dostatečná. Parkování a odstavování vozidel
je uskutečňováno na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací a na
veřejných parkovištích. Velké mimouliční parkoviště s novým živičným krytem a
kapacitou cca 120 stání pro osobní vozidla, je v Hynčicích vybudováno v blízkosti
areálu Broumovských strojíren, v sousedství železniční stanice a autobusové
zastávky. Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku,
tento stav je třeba preferovat i do budoucna.
Cyklostezky a cyklotrasy
Územím obce Hynčice prochází tyto cyklotrasy:
∙ 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. 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.
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Bydlení
Zástavba v obci Hynčice se táhne podél řeky Stěnavy. Obec má dle Sčítání lidí,
domů a bytů (dále jen SLDB) z roku 2011 bytový fond obce tvořen 58
budovami. Z toho bylo 47 rodinných domů a 9 bytových domů a 2 ostatní
budovy. Celkový počet obydlených domů činil 32. Celkem 4 nemovitosti jsou
ve vlastnictví obce.

Jak hodnotíte možnosti pro výstavbu rodinných domů a kvalitu bydlení?

Obrázek 5: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.

2.7.2 Školství
V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Okolní obce a města touto
vybaveností

disponují,

děti

proto

do

škol

dojíždí

(Meziměstí,

Jetřichov,

Heřmánkovice, Broumov).

2.7.3 Zdravotnictví
V obci není ordinace lékaře ani žádné jiné lékařské zařízení. Obyvatelé dojíždí do
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nedalekého Meziměstí, kde mají k dispozici základní zdravotnické služby.
Všechny ordinace se nachází v novém zdravotním středisku. Dostupné lékařské
ordinace jsou následující: Praktický lékař (každý den v týdnu), Diabetolog
(jednou týdně), Dětský lékař (každý den v týdnu), Chirurgie (jednou týdně),
Gynekologie (jednou týdně). Ordinace stomatologie je zatím neobsazená, město
se za pomoci kraje snaží sehnat lékaře stomatologa. Ve městě funguje lékárna.
Za další lékařskou péčí dojíždějí obyvatelé obce do blízkého Broumova, kde jsou
dostupné základní ordinace (v rámci polikliniky či soukromé ordinace lékařů) a
pohotovosti. Nemocnice v Broumově je vybavena lůžky pro následnou péči a je
tu oddělení interny a interní JIP. V Broumově (cca 15 min, 9 km) je i výjezdové
pracoviště Rychlé záchranné služby. Nejbližší nemocnice je v Náchodě.
Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče?

Obrázek 6: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.

Sociální péče

V obci není zařízení sociální péče ani zařízení, které by zajišťovalo sociální služby.
Tyto služby zajišťují instituce v Broumově. Obec připravuje různé akce, setkání a
další kulturní program pro bohatý společenský život. Sociální služby v obci
Hynčice jsou zajišťovány pomocí sítě sociálních služeb Broumovska (terénní
pečovatelská služba). Příspěvková organizace města Broumova zajišťuje sociální
služby občanům Broumovska v jejich složitých životních situacích. Centrum
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sociálních služeb Naděje zaštiťuje v současnosti 4 registrované sociální služby:
∙ Domov pro seniory
∙ Pečovatelská služba
∙ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
∙ Odborné sociální poradenství

2.7.4 Organizace, sport a spolky

V obci Hynčice je Sbor dobrovolných hasičů a Svaz žen. Oba kluby jsou pro obec
přínosem zejména díky mnoha sportovním a kulturním akcím. Obec je velmi
aktivní, zejména Svaz žen pořádá každoročně několik akcí pro své občany. Za
zmínku stojí otevírání a zavírání studánky (cestou děti plní úkoly, opékají si
buřty, hry u ohně pro dospělé a děti, každý rok jiné téma), oslavy MDŽ,
mikulášské odpoledne, dětský den, maškarní karneval pro děti, turnaj v
kulečníku nebo ping-pongu, pálení čarodějnic, procházky na Boží hod, posezení
pro seniory. Zástupci obce se pravidelně účastní akce Malé letní dovádění - tato
akce se koná pod záštitou DSO Broumovska a v jejím pořadatelství se jednotlivé
obce střídají.
Jak hodnotíte podporu činnosti spolků v obci?

Obrázek 7: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.
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Hasiči: Dobrovolný spolek Hasičů byl v obci založen roku 1887. Hasiči jsou v obci
velmi aktivní a mají za sebou bohatou historii. V obci organizují společenské akce
- v minulosti to byla Štěpánská zábava, Josefovská zábava, hasičské bály a
pálení čarodějnic. V roce 1997 si hasiči vybudovali novou zasedací místnost za
požární zbrojnicí. V roce 2003 se konaly oslavy 115 let SDH.

Český svaz žen: Svaz v obci působí dlouhé roky. V roce 1999 byl svaz přerušen a
v roce 2000 opět obnoven. Pořádá pro obec a její obyvatele kulturní akce a
výlety. Kromě vlastních akcí v obci se účastní akcí Okresní rady žen, jako jspou
např. víkendy pro ženy na horách (přednášky), seminář pro ženy v Broumově
(pravidelná akce, víkend, který pořádají jednotlivá oblastní sdružení, hynčický
Svaz žen jej pořádal v roce 2015).

Obyvatelé mohou využívat sportovních zařízení v okolí, zejména v Broumově, ale
také v Meziměstí. Ve městě Meziměstí je k dispozici fotbalový stadion, sportovní
areál, školní tělocvična, AQA land, centrum Walzel. Broumov nabízí bohaté
sportovní vyžití odpovídající velikosti města.
Přejete si, aby obec dále podporovala činnost spolků v obci?

Obrázek 8: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.
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2.7.5 Služby
Vzhledem k velikosti obce Hynčice je občanská vybavenost velmi nízká a veškeré
služby zajišťuje nedaleké Meziměstí či Broumov. V obci se nachází pohostinství
hned vedle Obecního úřadu. Obyvatelé mají k dispozici také knihovnu, která
nabízí více než 600 ks knih. Od roku 2003 po projektu internetizace knihoven
byla knihovna připojena k internetu. Obec nabízí turistům možnost ubytování v
turistické ubytovně přímo v Hynčicích. Ubytovna se nachází 150 m od vlakové
zastávky a 100 m od autobusové zastávky. Ubytovna je vybavena kuchyní,
dvoulůžkovým, třílůžkovým a čtyřlůžkovým pokojem s možností přistýlek a
dvěma sociálními zařízeními. Na každém pokoji je varná konvice, mikrovlnná
trouba, rádio, televize, lednice a základní kuchyňské a ložní vybavení. Zázemí
pro kulturní a společenské akce v obci poskytuje Kulturní dům Hynčice, který je
majetkem obce. Kulturní dům nabízí hospodu a sál, kde je dostatek místa pro
pořádání plesů, zábav a společenských setkání občanů obce.

Jak hodnotíte občanskou vybavenost v obci?

Obrázek 9: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.
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2.7.6 Informační servis obce
O dění v obci a okolí jsou všichni pravidelně informováni na webových stránkách
obce a na obecních vývěskách a plakátech. Plán společenských, sportovních a
kulturních akcí na celý rok je veřejně dostupný a ke stažení na webových
stránkách obce.
Jak hodnotíte komunikaci obce s občany?

Obrázek 10: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. Vlastní zpracování.

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.

2.7.7 Správa obce

Obec Hynčice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích, v plném znění. 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
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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 Hynčice 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 jednoho zaměstnance a dlouhodobě
využívá institutu veřejně prospěšných prací ve spolupráci s Úřadem práce v
Broumově. Obec je členem DSO Broumovsko, MAS Broumovsko+, Společnosti
pro destinační management Broumovska. Úřední hodiny pro občany obce jsou v
pondělí od 14.00 do 17.00 a ve středu od 14.00 do 16.00 hodin.

33

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHKO Broumovsko

Obec Hynčice 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 11: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Hynčic. 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.
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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
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.
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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 2013 byl veřejně projednán a schválen Plán péče o CHKO Broumovsko 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
na ochranu obojživelníků při jarním tahu podporuje Program péče o krajinu. 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. Zasahuje do místní části Březová.
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.
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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.
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.
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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 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
prostupného

terénu.

Četné

vyhlídkové

poměrně pohodlný průchod jinak těžko
vrcholy

(Hvězda,

Ruprechtický Špičák, Božanovský Špičák a další) poskytují

Supí

koš,

Koruna,

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

❖ Klid a prostředí CHKO Broumovsko
❖ Aktivní spolky a společenský a
kulturní život
❖ Dobrá dopravní dostupnost v rámci
Broumovska
❖ Velmi levné nájmy obecních bytů
❖ Stěhování mladých lidí do obce
včetně nových žádostí na obecní byty
❖ Dostupnost kultury (Broumov)
❖ Ubytování a pohostinství v obci
❖ Včelař v obci
❖ Samozásobitelství v obci - pěstování
pro vlastní potřebu
❖ Dostupné pozemky pro výstavbu RD
❖ Velký zaměstnavatel v obci - Hašpl
(rekonstrukce objektu)

❖ Absence občanské vybavenosti v
obci (obchod, pošta, …)
❖ Nutno dojíždět za prací
❖ V obci není MŠ ani ZŠ
❖ Složité soužití s romskou menšinou v
obci
❖ Omezené finanční prostředky pro
další rozvoj obce
❖ Hlučný vlak (soupravy) v obci; staré
soupravy
❖ Pasivita obyvatel a nepříliš dobré
vztahy
❖ Málo místních na akcích pořádaných
obcí

Příležitosti

Hrozby

❖ Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
❖ Rozvoj aktivní příhraniční a
meziobecní spolupráce
❖ Prostor pro rozvoj ubytovacích
kapacit
❖ Budování nových turistických
atraktivit
❖ Singletrek - vybudování nástupního
místa pro cyklisty v návaznosti na
Rychlebské stezky
❖ Nová výstavba RD
❖ Rozvoj drobného podnikání
❖ Radar k omezení rychlosti v obci
❖ Mladí lidé s dětmi v obci

❖ Neefektivní čerpání dotačních titulů a
chybějící administrátor projektů
❖ Povodně řeky Stěnavy
❖ Odliv mladého obyvatelstva
❖ Nerespektování pravidel obce
nepřizpůsobivými občany
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec Hynčice 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 zpracovalo 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. 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 Hynčic.

Vize obce Hynčice
Obec Hynčice je malé, ale příjemné místo k žití, kde k sobě lidé mají
blízko. Hynčice vynikají bohatým kulturním a společenským životem,
dobrými mezilidskými vztahy, pospolitostí a spolkovou činností. Obec
aktivně podporuje samozásobitelské snahy svých obyvatel. Krásná
příroda, dostupné bydlení a blízkost do větších měst - to jsou Hynčice.

STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v
horizontu platnosti dokumentu.
Obec Hynčice 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 Hynčice. Strategické cíle vyjadřují žádoucí stav,
kterého by mělo být do roku 2032 dosaženo.
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VIZE:
CÍL 1: RENOVACE A ÚDRŽBA OBCE
CÍL 2: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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CÍL 1: RENOVACE A ÚDRŽBA OBCE
Priorita 1.A: Oprava a údržba obecního majetku
Specifický cíl: Zlepšení vzhledu obce
Opatření 1.A.1:

Renovace a údržba majetku obce

Opatření 1.A.2:

Renovace a údržba veřejných prostranství

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

Opravy mostků, chodníků a komunikací

Priorita 1.C: Rozvoj drobného a řemeslného podnikání
Specifický cíl: Podpora podnikání a řemesel
Opatření 1.C.1:

Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských
aktivit v obci
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CÍL 2: CESTOVNÍ RUCH

Priorita 2.A: Rozvoj cestovního ruchu
Specifický cíl: Vytváření nových atraktivit cestovního ruchu
Opatření 2.A.1:

Naučné stezky

Opatření 2.A.2:

Cyklostezky

Opatření 2.A.3:

Singletrek

Opatření 2.A.4:

Rozvoj ubytovacích kapacit

Priorita 2.B: Rozvoj meziobecní a příhraniční spolupráce
Specifický cíl: Posílení cz-pl vztahů
Opatření 2.B.1:

Budování vztahů s partnerskými obcemi

Priorita 2.C: Památková péče
Specifický cíl: Zlepšení vzhledu památek a jejich propagace
Opatření 2.C.1:

Vila Továrníků Heinzelů

Opatření 2.C.2:

Oprava Kamenného kříže

CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Priorita 3.A: Podpora volnočasových aktivit
Specifický cíl: Zajistit kvalitní volnočasové a sportovní vyžití
Opatření 3.A.1:

Udržení a podpora spolkové činnosti

Opatření 3.A.2:

Společenské a kulturní akce

Opatření 3.A.3:

Nové možnosti trávení volného času
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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: RENOVACE A ÚDRŽBA OBCE
Priorita 1.A: Oprava a údržba obecního majetku
➪ Opatření 1.A.1: Renovace a údržba majetku obce

Aktivita

1.A.1.1: Likvidace skládky, která hyzdí centrum
obce

Popis aktivity

Zajistit likvidaci skládky v obci.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -

Aktivita

1.A.1.2: Lepší správa obecního majetku

Popis aktivity

Zlepšení provozu, údržby a modernizace obecního
majetku. Správa nemovitostí v majetku obce, opravy
a udržování bytového fondu.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity Dle rozsahu
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➪ Opatření 1.A.2: Renovace a údržba veřejných prostranství

Aktivita

1.A.2.2: Péče o obecní zeleň

Popis aktivity

Zajistit údržbu a dobrý stav zeleně (kosení,
prostříhávání, zametání atd.)

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity Dle potřeby
Připravenost k realizaci Průběžně probíhá

Priorita 1.B: Technická infrastruktura
➪ Opatření 1.B.1: Opravy mostků, chodníků a komunikací 

Aktivita

1.B.1.1: Opravy mostků, chodníků a komunikací

Popis aktivity

Na základě pasportizace provést opravy uvedených
částí technické infrastruktury obce.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
2022-2032
realizace
Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Pasportizace probíhá
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Priorita 1.C: Rozvoj drobného a řemeslného podnikání
➪ Opatření 1.C.1: Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských
aktivit v obci


Aktivita

1.C.1.1: Podpora rozvoje podnikání a drobných
řemesel

Popis aktivity

Vytvořit v obci prostor pro podnikatelské aktivity a
rozvoj řemesel, navázat na historii obce a nechat se jí
inspirovat. Inovativně přistoupit k tradicím.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby
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CÍL 2: CESTOVNÍ RUCH
Priorita 2.A: Rozvoj cestovního ruchu
➪ Opatření 2.A.1: Vytváření nových atraktivit cestovního ruchu

Aktivita

2.A.1.1: Vybudování naučné stezky směrem k
tzv. Laudonovým valům

Popis aktivity

Vybudování naučné stezky nad obcí Hynčice směrem
k tzv. Laudonovým valům a bývalé kapličce.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -

Aktivita

2.A.1.2: Rozvoj cyklistické infrastruktury

Popis aktivity

Ve spolupráci s DSO podporovat rozvoj cyklostezky
na území obce Hynčice.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -
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Aktivita

2.A.1.3: Singletrek

Popis aktivity

Vybudovat v obci nástupní místo Singletreku (po
vzoru Rychlebských stezek). Navázat na projekt
rozšířující infrastrukturu: opravnu a půjčovnu kol,
kemp s občerstvením, ubytovací kapacity apod. K
Singletreku byla provedena i studie, projekt vázne na
vlastnictví pozemků. Potřeba vyjednat další postup.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -

Priorita 2.B: Rozvoj meziobecní a příhraniční spolupráce
➪ Opatření 2.B.1: Budování vztahů s partnerskými obcemi

Aktivita

2.B.1.1: Partnerství s obcemi Raszków a
Suszyna

Popis aktivity

Na základě cz-pl spolupráce prohlubovat vztahy a
partnerství s polskými obcemi Raszków a Suszyna,
využít projektů přeshraniční spolupráce.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -
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Priorita 2.C: Památková péče
➪ Opatření 2.C.1: Opravy a propagace vybraných památek
aktivity: Vila továrníků Heinzelů, Kamenný kříž

Aktivita

2.C.1.1: Oprava kříže a propagace vily

Popis aktivity

Oprava poškozených částí neogotického pískovcového
kříže. Vybudování info tabule k historii vily Továrníků
Heinzelů, která dnes slouží k nájemnímu bydlení.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity Dle potřeby
Připravenost k realizaci Záměr
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Podpora volnočasových aktivit
➪ Opatření 3.A.1: Udržení a podpora spolkové činnosti

Aktivita

3.A.1.1: Podpora spolků a jejich činnosti

Popis aktivity

V obci Hynčice je několik aktivních spolků (zejména
Hasiči a Český svaz žen). Cílem této aktivity je další
podpora těchto sdružení, které udržují kulturu a
pospolitost obce. Obec má také zájem na podpoře
založení Divadelního spolku.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
2022-2032
realizace
Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Průběžně probíhá
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➪ Opatření 3.A.2: Společenské a kulturní akce

Aktivita

3.A.2.1: Udržení stávajících a pořádání nových
akcí v obci

Popis aktivity

Kromě stávajících akcí (Neckiáda na řece Stěnavě,
Desetiboj, Soutěže SDH, Dětský den, Otevírání a
zavírání studánky atd.) pořád nové společenské akce,
např. Houbové slavnosti (obec je známá houbařská
oblast - součástí akce mohou být burza receptů,
výstava hub, techniky sběru a zpracování apod.).

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -

➪ Opatření 3.A.3: Nové možnosti trávení volného času

Aktivita

3.A.3.1: Multifunkční hřiště

Popis aktivity

Na multifunkčním hřišti v obci dobudovat některé
herní prvky - například pétanque a kuželky.

Předpokládaný
odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu aktivity - - -
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Hynčice a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i 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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