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Opatření O1 – Cílená a efektivní propagace turistické oblasti/destinace a posilování
turistické značky regionu
Aktivita O1A1
Cílené používání loga Region Broumovsko
Popis aktivity
a)
Všechny tištěné i digitální propagační materiály
opatřovat logem Region Broumovsko pro
zdůraznění náležitosti k certifikované turistické
destinaci a podporu značky regionu.
b)
Zájmově zaměřené propagační materiály opatřovat
podle náležitosti logy Geopark Broumovsko a Bike
resort Broumovsko.

Aktivita O1A2
Podpora jednotné image regionu
Popis aktivity
Komunikovat se SDMB vydávání obecních
propagačních materiálů a využívat zpracovaného
designu regionu Broumovsko.

Kdo / garant
SDMB, obce,
poskytovatelé
služeb

SDMB

Kdo / garant
Kontrola plnění
obce, poskytovatelé
služeb

Aktivita O1A3
Vydávání vícejazyčných propagačních materiálů a jejich cílená distribuce
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
SDMB, obce,
Propagační materiály, poskytující turistické
provozovatelé
informace o atraktivitách a službách, potenciálné
atraktivit,
určené také zahraničním návštěvníkům, vydávat ve poskytovatelé
vícejazyčném provedení podle průběžně
služeb
zjišťovaných potřeb a předpokládané zahraniční
návštěvnosti.
b)
IC, provozovatelé
Vícejazyčné propagační materiály distribuovat
atraktivit,
prostřednictvím IC, provozovateli turistických
poskytovatelé
atraktivit a poskytovateli ubytovacích a
služeb
stravovacích služeb se zvýšenou návštěvností
zahraničních turistů.
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Kontrola plnění

Kontrola plnění
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Aktivita O1A4
Vydávání tematických a druhových propagačních materiálů
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
SDMB + obce
Vydat brožuru „Katalog“ barokních památek
regionu Broumovsko
b)
SDMB
Vydat brožuru „Katalog“ geoturistických tras a
atraktivit Geoparku Broumovsko.
c)
SDMB + obce +
Vydat aktuální cykloturistickou mapu regionu
provozovatelé
Broumovsko s přehledem cykloturistických tras a
atraktivit +
služeb.
poskytovatelé
služeb
Aktivita O1A5
Zaměření na propagaci mimosezónní nabídky produktů CR
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
SDMB,
Vytvořit webovou prezentaci mimosezónní nabídky provozovatelé
produktů CR turistické destinace (zimní sporty a
atraktivit
celoroční atraktivity regionu).
b)
SDMB
Realizovat propagační kampaň (např. Sklik) na
podporu mimosezónních aktivit v regionu (zimní
sporty a zimní atraktivity Geoparku).
Aktivita O1A6
Zkvalitňování a rozšiřování webové prezentace
Popis aktivity
a)
Doplnit viditelně na webové stránky obcí a DSO
Broumovsko logo turistické destinace Region
Broumovsko s proklikem na informační web
destinace www.broumovsko.cz.
b)
Zintenzivnit průběžné aktualizace turistických
informací na provozovaných webech.

Kdo / garant
DSO Broumovsko,
obce

Kontrola plnění

Kontrola plnění

Kontrola plnění

SDMB, obce, DSO
Broumovsko

Aktivita O1A7
Zaměření cílené propagace na vybrané klíčové cílové skupiny návštěvníků
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
SDMB, resp. obce a
Pravidelně vkládat tematické motivační příspěvky a provozovatelé
události na provozované účty sociálních sítí (FB, IG) atraktivit
a vzájemně sdílet partnerské příspěvky a události.
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b)
Realizovat PR kampaně a propagační aktivity,
cílené na vybrané klíčové skupiny návštěvníků
(poutníci, požitkáři, dobrodruzi, rodiny s dětmi,
odborná veřejnost, školy)

SDMB

Opatření O2 – Rozvoj přeshraniční spolupráce v území DSO Broumovsko
Aktivita O2A1
Vytvoření a podpora činnosti mezinárodní pracovní skupiny pro rozvoj CR v DSO
Broumovsko
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
DSO Broumovsko,
Založit mezinárodní pracovní skupinu
obce, PL partneři,
z představitelů obcí regionu a zástupců polských
SDMB
partnerů.
b)
DSO Broumovsko,
Organizovat pravidelná setkání pracovní skupiny (v obce, PL partneři,
sídlech jednotlivých členů) k plánování, koordinaci
SDMB
a kontrole realizace společných aktivit pro podporu
příhraničního CR a sdílení zkušeností v rámci dobré
praxe.

Aktivita O2A2
Vytvoření společného plánu činnosti a společného Katalogu přeshraničních projektů
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
DSO Broumovsko,
Vytvořit společný plán činností pro přeshraniční
obce, PL partneři,
spolupráci a podporu rozvoje příhraniční turistiky a SDMB
CR.
b)
DSO Broumovsko,
Vytvořit společný „Katalog“ přeshraničních
obce, PL partneři,
projektů pro podporu rozvoje CR.
SDMB

Aktivita O2A3
Rozšiřování a zkvalitnění turistických informací
Popis aktivity
Rozšířit a zkvalitnit distribuci turistických informací
formou on-line propojení informačních center.
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Kdo / garant
SDMB, IC

Kontrola plnění
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Aktivita O2A4
Vytvoření platformy pro spolupráci podnikatelských subjektů v oblasti CR
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
Vytvořit informační platformu pro operativnější
SDMB, SRRB,
spolupráci podnikatelských subjektů v oblasti CR
poskytovatelé
v území turistické destinace Broumovsko a
služeb, PL partneři
polských partnerů v oblasti CR (Gmina Radków,
z oblasti CR
Nowa Ruda, LOT AW).

Opatření O3 – Sběr, zpracování a poskytování kvalitních turistických informací
Aktivita O3A1
Poskytování informací z území DSO Broumovsko externím subjektům
Popis aktivity
Kdo / garant
Poskytovat informace z území DSO Broumovsko
Obce,
externím subjektům pro společnou prezentaci
poskytovatelé
širšího území tzn. turistické destinaci Broumovsko – služeb CR,
SDMB, resp. Královéhradeckému kraji a agentuře
provozovatelé
CzechTourism pro prezentaci území v rámci
turistických
nadregionálních a mezinárodních propagačních
atraktivit
aktivit území DSO Broumovsko nebo celého
Regionu Broumovsko.

Kontrola plnění

Aktivita O3A2
Zajištění informací o prezentačních aktivitách a nabídce subjektů působících v CR
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
Zajišťovat informace o prezentačních aktivitách a
SDMB
nabídce subjektů působících v CR (veřejných,
Spolupráce: IC,
privátních i neziskových).
obce, poskytovatelé
služeb CR,
provozovatelé
turistických
atraktivit

Aktivita O3A4
Vytvoření databáze podnikatelů v CR a spolupracujících subjektů
Popis aktivity
Kdo / garant
Vytvořit databázi podnikatelů v CR a spolupracujících SDMB
subjektů. Databázi pravidelně aktualizovat.
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Aktivita O3A5
Pravidelný sběr a zpracování dat z oblasti CR
Popis aktivity
Pravidelně sbírat a zpracovávat data z oblasti CR:
přehledy potenciálu CR a jeho pravidelná
aktualizace (ubytovací a stravovací kapacity a jejich
kvalita, doprovodné služby a jejich kvalita,
průzkumy mezi návštěvníky, monitoring
návštěvnosti IC a významných turistických cílů,
motivační šetření, průzkumy podnikatelského
prostředí a nabídky služeb, vytíženost zařízení CR
ad. Využívat data zajišťovaná jinými subjekty (ČSÚ,
KHK, CHKO, CzT, apod.).

Kdo / garant
Kontrola plnění
SDMB
Spolupráce: IC,
obce, poskytovatelé
služeb CR,
provozovatelé
turistických
atraktivit

Opatření O4 – Aktualizace Koncepce rozvoje cestovního ruchu
Aktivita O4A1
Pravidelná aktualizace Koncepce CR
Popis aktivity
Pravidelně aktualizovat Koncepci rozvoje CR včetně
rozvojových opatření implementační části (akčního
plánu CR) na základě vývoje segmentu CR v regionu
a průběžného plnění stanovených aktivit.

Kdo / garant
DSO Broumovsko
Spolupráce: SDMB

Kontrola plnění

Opatření O5 – Efektivní řízení a koordinace aktivit cestovního ruchu v regionu
Aktivita O5A1
Zajištění manažera na řízení aktivit CR
Popis aktivity
Ustanovit manažera na řízení aktivit CR v rámci
turistické destinace.

Aktivita O5A2
Pravidelná setkání a předávání informací z CR
Popis aktivity
a)
Pořádat pravidelná setkání zástupců DSO
Broumovsko a SDMB pro vzájemné předávání
informací z CR a koordinaci aktivit CR v regionu.
Ideálně 1x měsíčně, střídavě v sídlech účastníků
pro podporu sdílení zkušeností v rámci dobré
praxe.
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Kdo / garant
SDMB

Kdo / garant
DSO Broumovsko,
SDMB

Kontrola plnění

Kontrola plnění
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b)
Pořádat pravidelná setkání zástupců IC a SDMB pro
vzájemné předávání aktuálních informací z CR a
podporu aktivit CR v regionu. Ideálně 1x měsíčně,
střídavě v sídlech účastníků pro podporu sdílení
zkušeností v rámci dobré praxe.
Aktivita O5A3
Vytvoření systému vzájemné spolupráce v CR
Popis aktivity
Vytvořit systém vzájemné regionální spolupráce
v CR – model řízení a koordinace společných aktivit
CR pro dosažení maximální efektivity podpory CR
v regionu.

SDMB, IC

Kdo / garant
SDMB, DSO
Broumovsko, obce

Kontrola plnění

Opatření O6 – Rozvíjení a zkvalitnění vzájemné spolupráce subjektů působících v CR na
principu partnerství
Aktivita O6A1
Organizování pravidelných společných workshopů
Popis aktivity
Organizovat pravidelné workshopy pro regionální
partnery působící v oblasti CR. Témata – aktuální
vývoj CR v regionu, vhodné směry rozvoje, formy
kooperace apod.

Aktivita O6A2
Podpora sdružování subjektů s obdobnými cíli v CR
Popis aktivity
Podporovat sdružování subjektů s obdobnými cíli v
CR např. v rámci vytváření komplexních
turistických produktů.

Aktivita O6A3
Aktivní spolupráce s dalšími regiony v CR
Popis aktivity
Aktivně spolupracovat s dalšími regiony/
turistickými destinacemi, pro vzájemné sdílení
zkušeností a využívání poznatků dobré praxe.
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Kdo / garant
SDMB
Spolupráce:
poskytovatelé
služeb CR,
provozovatelé
turistických
atraktivit, obce

Kontrola plnění

Kdo / garant
Kontrola plnění
SDMB
Spolupráce: IC,
obce, poskytovatelé
služeb CR,
provozovatelé
turistických
atraktivit

Kdo / garant
SDMB, IC

Kontrola plnění
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Opatření O7 – Podpora malého a středního podnikání v cestovním ruchu
Aktivita O7A1
Analýza potřeb podnikatelů v CR
Popis aktivity
a)
Zjišťovat a analyzovat potřeby regionálních
podnikatelů v CR (provozovatelů atraktivit a
poskytovatelů služeb) – dotazování, feedback,
ankety apod.
b)
Podporovat naplňování potřeb regionálních
podnikatelů v CR na regionální i krajské úrovni.
Aktivita O7A2
Pravidelné informování podnikatelů v CR
Popis aktivity
Pravidelně informovat regionální podnikatele v CR o
aktivitách destinačního managementu, možnostech
spolupráce, příp. o poptávce služeb v CR a dalších
aktualitách v oblasti CR.

Kdo / garant
SDMB, DSO
Broumovsko

Kontrola plnění

SDMB, SRRB

Kdo / garant
SDMB

Kontrola plnění

Aktivita O7A3
Podpora rozvoje lokálních tradičních řemesel a prodeje regionálních produktů
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
APRB
Podporovat rozvoj tradičních lokálních řemesel a
Spolupráce:
prodej regionálních produktů formou certifikace
SDMB
originálních regionálních výrobců. Kvalitu a
originalitu certifikovaných výrobků potvrzuje jejich
označení známkou Broumovsko-regionální produkt.
Známkou viditelně označovat i místní prodejce
regionálních produktů.
b)
SDMB
Podporovat rozvoj tradičních lokálních řemesel a
prodej regionálních produktů formou webové
prezentace všech certifikovaných regionálních
výrobců a jejich výrobků na stránkách
www.broumovsko.cz.
Aktivita O7A4
Zajištění propagace nabídky podnikatelů v CR v rámci prezentačních aktivit regionu
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
IC, SDMB
Zajišťovat propagaci regionálních provozovatelů
turistických atraktivit a poskytovatelů služeb v CR
v rámci turistických služeb IC
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b)
SDMB
Zajišťovat propagaci regionálních provozovatelů
turistických atraktivit a poskytovatelů služeb v CR
v rámci prezentačních aktivit regionu, tj. při účasti
na tuzemských i zahraničních veletrzích CR,
konferencích CR apod.
c)
SDMB
Zajišťovat propagaci regionálních provozovatelů
turistických atraktivit a poskytovatelů služeb v CR na
hlavních turistických webech destinace Broumovsko.

Opatření O8 – Zajištění kvalitních lidských zdrojů
Aktivita O8A1
Zajištění kvalifikovaných pracovních sil
Popis aktivity
a)
Zajistit minimálně 2 odborně proškolené
průvodce/geoprůvodce pro oblast Adršpašského
skalního města i pro celou oblast Adršpašska.
b)
Vytvářet podmínky pro podporu zajištění
kvalifikovaných pracovních sil v sektoru
stravovacích služeb mimo hlavní letní sezónu
(podpora návštěvnosti a turistické poptávky
v mimosezóně).

Aktivita O8A2
Vzdělávání pracovníků v oblasti služeb CR
Popis aktivity
a)
Zajišťovat vzdělávání pracovníků CR v segmentu
veřejného a neziskového sektoru.
b)
Zajišťovat vzdělávání pracovníků CR v segmentu
privátního sektoru.

Aktivita O8A3
Speciální kurzy pro podnikatelskou činnost
Popis aktivity
Zajišťovat speciální kurzy pro podnikatelskou
činnost (např. průvodcovské služby apod.).

Kdo / garant
Kontrola plnění
Obec Adršpach / TS
Adršpach
Spolupráce: SDMB
Město Teplice n.
M.
Součinnost: SRRB,
SDMB, místní
provozovatelé
turistických služeb

Kdo / garant
Kontrola plnění
SDMB
Spolupráce: externí
subjekty
SDMB
Spolupráce: externí
subjekty

Kdo / garant
Kontrola plnění
SDMB
Spolupráce: externí
subjekty
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Opatření O9 – Pravidelná kontrola a vyhodnocování kvality služeb CR
Aktivita O9A1
Monitoring kvality poskytování služeb CR
Popis aktivity
Pravidelně monitorovat kvalitu poskytování služeb
CR a vzájemnou komunikaci mezi subjekty.

Kdo / garant
SDMB
Spolupráce: obce

Kontrola plnění

Opatření O10 – Zkvalitnění a rozšíření základních služeb CR a jejich údržba
Aktivita O10A1
Mapování základních služeb a pravidelná aktualizace
Popis aktivity
Zmapovat a pravidelně aktualizovat katalog
základních služeb CR v regionu (ubytovací služby,
stravovací zařízení).

Kdo / garant
SDMB
Spolupráce: DSO
Broumovsko, obce

Kontrola plnění

Aktivita O10A2
Obnova a rekonstrukce objektů základní infrastruktury CR – ubytovací a stravovací zařízení
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
Vlastníci, resp.
Případné rekonstrukce objektů základní
provozovatelé
infrastruktury CR se snažit podle možností časově
služeb
řadit do období mimo hlavní sezónu.
b)
Obec
Obnovit alespoň v minimálním (víkendovém)
Hejtmánkovice
režimu funkci turistického občerstvení v místní
hospodě.
Aktivita O10A3
Budování nové základní infrastruktury
Popis aktivity
a)
Navýšit místní nedostatečnou ubytovací kapacitu
formou rekonstrukce nevyužitých objektů v obci.
b)
Rozšířit nedostatečnou nabídku stravovacích
služeb.
c)
Navýšit místní nedostatečnou ubytovací kapacitu
formou rekonstrukce nevyužitých objektů v obci.
d)
Navýšit místní nedostatečnou ubytovací kapacitu
formou rekonstrukce nevyužitých objektů v obci.

10

Kdo / garant
Obec Vernéřovice,
příp. vlastník
nemovitosti
Obec Božanov

Obec Jetřichov,
příp. vlastník
nemovitosti
Obec Křinice, příp.
vlastník
nemovitosti

Kontrola plnění
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e)
Navýšit místní ubytovací kapacitu formou
rekonstrukce nevyužitých objektů v obci.
f)
Navýšit místní ubytovací kapacitu formou
rekonstrukce nevyužitých objektů v obci.
g)
Vytvořit podmínky pro navýšení nedostatečných
ubytovacích kapacit například rekonstrukcí
nevyužitých objektů ve městě.

Obec Martínkovice,
příp. vlastník
nemovitosti
Obec Otovice, příp.
vlastník
nemovitosti
Město Meziměstí,
příp. vlastník
nemovitosti

Opatření O11 – Zkvalitnění a rozšíření doprovodných služeb CR a jejich infrastruktury
Aktivita O11A1
Poskytování kvalitních informačních služeb
Popis aktivity
a)
V informačních centrech předkládat návštěvníkům
informační a propagační materiály přehlednou
formou, ideálně systematicky rozčleněné.
b)
Pravidelně aktualizovat turistické informace na
hlavních webech turistické destinace Broumovsko.

Kdo / garant
IC

Kontrola plnění

SDMB, obce,
poskytovatelé
služeb,
provozovatelé
turistických
atraktivit

Aktivita O11A2
Rozvoj občanské vybavenosti jako rozšíření doprovodné infrastruktury CR
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
Obec Adršpach
Zajistit realizaci záměru zřídit v obci celoročně
fungující prodejnu potravin, resp. smíšeného zboží.
b)
Obec Adršpach
Zajistit realizaci záměru zkultivovat prostor mezi
parkovištěm a vchodem do Adršpašských skal a
vybudovat zde důstojnější návštěvnické zázemí
(stravovací zařízení/jídelna, WC, obchod, Dům
přírody)
c)
Obec Šonov
Zajistit v obci alespoň v úsporném režimu fungující
prodejnu potravin, resp. smíšeného zboží.
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Aktivita O11A3
Mapování doprovodných služeb a pravidelná aktualizace
Popis aktivity
Kdo / garant
Zmapovat doprovodné služby CR. Pravidelně
SDMB
aktualizovat.
Spolupráce: obce,
poskytovatelé
služeb
Aktivita O11A4
Obnova a rekonstrukce objektů doprovodné infrastruktury CR
Popis aktivity
Kdo / garant
a) Zrealizovat záměr úpravy areálu Chaty Pod
Obec Martínkovice
Korunou (úpravy chaty, WC, bezpečné stojany na
jízdní kola, dobíjecí stanice pro elektrokola, úprava
přístupové cesty).
b)
Provozovatelé
Sledovat technický stav, včas a ve vhodném období atraktivit CR, obce,
provádět rekonstrukce objektů doprovodné
poskytovatelé
infrastruktury CR (sportovně-rekreační areály,
služeb
parkoviště, WC).
c)
Město Meziměstí
Dořešit zajištění údržby rozhledny a přístupových
Součinnost: Lesy
cest k rozhledně na Ruprechtickém Špičáku (údržba ČR, Benediktinské
konstrukce, údržba cest, svoz odpadků).
opatství sv. Václava
v Broumově,
SCHKO
d)
Město Teplice n. M.
Vytvořit podmínky pro kultivaci nástupního
Součinnost: místní
prostoru do Teplických skal ve Střmenském
provozovatelé
podhradí (parkoviště, WC, bezpečné stojany na
turistických služeb
jízdní kola, doplnit dobíjecí stanici pro elektrokola).
e)
Město Teplice n. M.
Posoudit záměr modernizace areálu koupaliště a
Součinnost: místní
vytvořit podmínky pro její realizaci.
provozovatelé
turistických služeb
Aktivita O11A5
Budování nové doprovodné infrastruktury
Popis aktivity
a)
Zrealizovat záměr instalace dobíjecí stanice pro
elektrokola v obci Adršpach.
b)
Vymezit v ÚP plochy pro odstavné parkoviště Horní
Adršpach – vlaková zastávka. Vybudovat
parkoviště.
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Kdo / garant
Obec Adršpach

Obec Adršpach

Kontrola plnění

Kontrola plnění

Kontrola plnění

Příloha 2
c)
Vytvořit podmínky pro realizaci záměru vybudování
návštěvnického Domu přírody v katastru Dolní
Adršpach.
d)
Zrealizovat záměr vybudování parkoviště „pod
stěnami“ na horním konci obce Božanov.
e)
Rozpracovat návrhy lokalizace nových specifických
areálů – doprovodné infrastruktury CR (cyklo traily,
pumptrack, U-rampa, via ferrata, půjčovny kol a
koloběžek, půjčovny sportovního vybavení,
cykloservisy).
f)
Zrealizovat záměr na dovybavení dolního
parkoviště v Janovičkách toaletami.
g)
Vybudovat doplňkové východiště do Javořích hor
dovybavením parkovací plochy ve středu obce
Heřmánkovice (u OÚ) – WC, přístřešek, odpadkové
koše na tříděný odpad.
h)
Zrealizovat záměr zřízení dobíjecí stanice pro
elektrokola v centru obce Heřmánkovice (u místní
restaurace, v blízkosti kavárny a kostela – pro
využití čekací doby).
i)
Vybudovat doplňkové východiště do
Broumovských stěn dovybavením parkovací plochy
ve středu obce Křinice (u kulturního domu) –
funkční hospoda/občerstvení, WC, stojan na kola
s dobíjecí stanicí pro elektrokola, odpadkové
koše/kontejnery, turistická informace – tabule
s mapou.
j)
Vybudovat doplňkové východiště do
Broumovských stěn dovybavením a kultivací
parkovací plochy u Restaurace Amerika – bezpečné
stojany na kola (případně s dobíjecí stanicí pro
elektrokola), odpadkové koše/kontejnery.
k)
Zrealizovat záměr zřízení dobíjecí stanice pro
elektrokola u restaurace Chata Pod Korunou.
l)
Vytvořit podmínky pro vybudování doplňkového
východiště do Broumovských stěn dovybavením
středu obce Martínkovice (návštěvnické parkoviště
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Obec Adršpach,
SCHKO / AOPK
Spolupráce: SDMB
Obec Božanov

SDMB, obce,
SCHKO,
poskytovatelé
služeb CR

Obec
Heřmánkovice
Obec
Heřmánkovice

Obec
Heřmánkovice
Spolupráce:
provozovatel
restaurace
Obec Křinice

Obec Křinice
Spolupráce:
provozovatel
restaurace

Obec Martínkovice

Obec Martínkovice

Příloha 2
s WC, odpadkovými koši na tříděný odpad a
bezpečnými stojany na jízdní kola, případně
dobíjecí stanice pro elektrokola).
m)
Vytvořit podmínky pro rozvoj Meziměstí jako
hlavního východiště do Javořích hor. (návštěvnické
parkoviště s WC, odpadkovými koši na tříděný
odpad a bezpečnými stojany na jízdní kola, dobíjecí
stanice pro elektrokola).
n)
Vytvořit podmínky pro vybudování vedlejšího
východiště do Javořích hor v horní části obce
Ruprechtice v místě točky autobusu (návštěvnické
parkoviště s WC, odpadkovými koši na tříděný
odpad a bezpečnými stojany na jízdní kola).
o)
Vymezit plochy parkoviště pro návštěvníky
rozhledny na Čápu a Jiráskových skal v osadě Skály.

Město Meziměstí

Obec Ruprechtice

Město Teplice n.
M.
Součinnost: SCHKO

Aktivita O11A6
Vyhledávání prostoru pro doprovodné a podpůrné služby CR
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
Obec Adršpach
Dojednat s ČEZ umístění dobíjecí stanice pro
elektrokola.
b)
SDMB, obce,
Rozpracovat návrhy lokalizace doprovodných a
SCHKO
podpůrných služeb CR (terény pro in-line bruslení,
jízdárny, zařízení pro ekologickou výchovu,
provozovny drobného občerstvení, dobíjecí stanice
pro elektrokola).
c)
Obec Hynčice,
Zpracovat návrh využití obecních pozemků
SRRB, SDMB,
v prostoru opuštěného lomu Hynčice jako
SCHKO
sportovně-oddechového areálu s doprovodnými a
Spolupráce: místní
podpůrnými službami CR (cvičné lezecké cesty, via- živnostníci a
ferrata, cvičná MTB trať, půjčovna lezeckých
komunity
pomůcek a vybavení, půjčovna kol a cykloservis,
myčka kol, nabíjecí stanice elektrokol, originální
občerstvení/rybárna s posezením a turistickými
přístřešky, WC a umývárna, parkoviště, tábořiště)
d)
Obec Martínkovice
Najít nové využití starých hospodářských objektů
pro rozvoj služeb CR (např. úschovna/půjčovna kol,
cykloservis, turistická ubytovna/noclehárna apod.)
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Opatření O12 – Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury
Aktivita O12A1
Dobudování a zkvalitnění turistických a cykloturistických tras
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
SDMB, SCHKO, obce
Zrevidovat a zmapovat stávající turistickou a
cykloturistickou infrastrukturu v regionu.
b)
SDMB, SCHKO, obce
Zpracovat návrh obnovy, resp. rozšíření turistické a Spolupráce: Lesy
cykloturistické infrastruktury v regionu.
ČR, Benediktinské
opatství sv.Václava
v Broumově
c)
Obce Božanov,
Vytvořit v ÚP podmínky pro rozvoj cyklistické
Broumov,
rekreační krajiny. Zahustit cestní síť, přičemž
Meziměstí,
preferovat obnovu zaniklých historických cest.
Hejtmánkovice,
Nové cyklostezky trasovat přednostně v souběhu
Heřmánkovice,
s vodními toky.
Hynčice, Šonov,
Otovice, Jetřichov,
Martínkovice,
Křinice
d)
SDMB, SCHKO, KČT
Vytvořit novou značenou cyklotrasu z Meziměstí
Spolupráce: obce
přes Vernéřovice do Teplic n. M., s využitím
Vernéřovice, Teplice
průjezdu kolem atraktivit Geoparku Broumovsko.
n. M., Meziměstí,
e)
Město Meziměstí,
Posoudit přeložení značené cyklotrasy č. 4020
KČT
v úseku Meziměstí – Starostín ze silnice č. 302 na
nově vybudovanou cyklostezku.

Aktivita O12A2
Systematické vytváření odpočinkových a informačních míst
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
Obec Jetřichov
Postavit dřevěnou odpočívku a instalovat
infotabulku (QR kód) na geotopu Permská stěna.
b)
Město Teplice n. M.
Zpracovat návrh na zdokonalení a doplnění
Součinnost: místní
stávající turistické infrastruktury v oblasti Teplic n.
provozovatelé
M. – nové vyhlídky, úprava vyhlídek, turistické
turistických služeb
přístřešky, informační tabule (s mapou),
interaktivní prvky na turistických odpočinkových
místech apod.
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c)
Na základě revize stávající turistické infrastruktury
(přístřešky, informační tabule/mapy) vytvořit
podmínky pro rozšíření počtu odpočinkových a
informačních turistických míst.

Obce, SCHKO, KČT
Spolupráce: SDMB

Opatření O13 – Zkvalitnění a dobudování ostatní infrastruktury sloužící CR
Aktivita O13A1
Dobudování a zkvalitnění komunikací
Popis aktivity
a)
Dokončit realizaci záměru propojení Horního a
Dolního Adršpachu chodníkem.
b)
V ÚP vytvořit podmínky pro pěší zpřístupnění
Starozámeckého vrchu z Horního Adršpachu.
Vybudovat pěšinu.
c)
Zkultivovat pěší zónu v Broumově od dolní brány po
Malé náměstí.
d)
Zrealizovat záměr rekonstrukce silnice od
křižovatky Jetřichov po Hostinec U Suchánků.
e)
Zrealizovat záměr zbudování chodníku na
Meziměstí od odbočky na Bělidlo.
f)
Zrealizovat úpravu obecních komunikací pro
kultivaci vzhledu obce a zvýšení bezpečnosti
přístupové cesty k Broumovským stěnám.

Kdo / garant
Obec Adršpach

Kontrola plnění

Obec Adršpach

Město Broumov

Obec Jetřichov

Obec Jetřichov

Obec Martínkovice

Aktivita O13A2
Obnova a dobudování železniční infrastruktury pro optimalizaci regionální dopravy
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
Obec Otovice
V souvislosti se záměrem na obnovu osobní
Součinnost: KHK,
vlakové dopravy na trati Tłumaczów – Broumov
SŽ, ČD,
vytvořit podmínky pro obnovu železniční trati
Województwo
Otovice - Tłumaczów.
dolnośląskie,
Polskie Koleje
Państwowe S.A.,
SDMB, SRRB, DSO
Broumovsko
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b)
V souvislosti se záměrem na obnovu osobní
vlakové dopravy na trati Tłumaczów – Broumov
vytvořit podmínky pro obnovu železniční zastávky
Otovice.
c)
V souvislosti se záměrem na obnovu osobní
vlakové dopravy na trati Tłumaczów – Broumov
vytvořit podmínky pro zřízení železniční zastávky
Martínkovice.
d)
V souvislosti se záměrem intenzifikace osobní
vlakové dopravy na trati Broumov – Meziměstí –
Teplice n. M. - Adršpach vytvořit podmínky pro
přesun železniční zastávky Broumov-Olivětín (ke
křižovatce Alšova-tř. Osvobození-HorskáSoukenická).
e)
V souvislosti se záměrem intenzifikace osobní
vlakové dopravy na trati Broumov – Meziměstí –
Teplice n. M. - Adršpach vytvořit podmínky pro
zřízení železniční zastávky Heřmánkovice.
f)
V souvislosti se záměrem intenzifikace osobní
vlakové dopravy na trati Teplice n. M. – Adršpach
posoudit potřebu a prověřit technickou
realizovatelnost vložení nových železničních
zastávek „Bučnice“ a „Teplice n. M.-sportovní
areál“ navržených ÚSSOB.
g)
V souvislosti se záměrem intenzifikace osobní
vlakové dopravy na trati Meziměstí – Teplice n. M.
– Adršpach posoudit potřebu a prověřit technickou
realizovatelnost přesunu železniční zastávky
Bohdašín do obce, v souladu s návrhem ÚSSOB.
Aktivita O13A3
Vybudování dopravních informačních systémů
Popis aktivity
a)
Vytvořit podmínky pro realizaci záměru zřízení
informačního systému obsazenosti areálu
koupaliště (informační panely na příjezdových
komunikacích, případná možnost propojení
s informačním systémem Adršpašských skal).
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Obec Otovice
Součinnost: SŽ, ČD,
KHK

Obec Martínkovice
Součinnost: SŽ, ČD,
KHK

Město Broumov
Součinnost: SŽ, ČD,
KHK

Obec
Heřmánkovice
Součinnost: SŽ, ČD,
KHK
Město Teplice n.
M.
Spolupráce: SŽ,
KHK

Město Teplice n.
M.
Spolupráce: SŽ,
KHK

Kdo / garant
Město Meziměstí
Součinnost: obce
Adršpach,
Jetřichov,
Vernéřovice, města
Teplice n. M.,
Broumov,
Mieroszów

Kontrola plnění
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Opatření O14 – Tvorba a rozvíjení specifických produktů CR
Aktivita O14A1
Vytvoření návrhu nových specifických produktů CR zaměřených na vybrané cílové skupiny
návštěvníků
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
Obce
Vytvořit podmínky pro realizaci záměru koňské
Hejtmánkovice,
turistické trasy v území DSO Broumovsko vč.
Jetřichov,
doprovodné infrastruktury. Navrhnout trasu
Vernéřovice, Teplice
„koňské stezky“, zajistit značení, zkoordinovat
n/M., Adršpach;
poskytovatele zázemí/služeb pro koňskou turistiku, DSO Broumovsko
stanovit podmínky.
Spolupráce: SDMB
b)
SDMB
Rozpracovat návrh a zřídit 5 nových exkurzních tras Spolupráce: obce
Geoparku pro školy, širokou i odbornou veřejnost,
vč. doprovodné infrastruktury.
c)
Obec
Vytvořit podmínky pro realizaci záměru rybářského Hejtmánkovice
areálu u rybníka – lov bez povolenky, úprava ryb,
ubytování v chatách, („rybářská“) naučná stezka.
Aktivita O14A2
Vytvoření „typického“ místního produktu
Popis aktivity
a)
Rozpracovat návrh realizace výroby nového
regionálního produktu (Geopark) – drobné výrobky
z pískovce.
b)
Rozpracovat návrh realizace výroby nového
regionálního produktu (Geopark) – „sýr Amonit“.

Kdo / garant
SDMB, Granit
Lipnice
Spolupráce: město
Teplice n/M.
SDMB, Sýrárna
Broumov

Kontrola plnění

Opatření O15 – Zapojení do nadregionálních a mezinárodních turistických produktů
Aktivita O15A1
Napojení na produkty vázané na přírodní potenciál území
Popis aktivity
Kdo / garant
Využít česko-polského geologicko-turistického
Obce Otovice,
průvodce Geotrasa sudetská (projekt 2013)
Broumov,
k intenzivnější interpretaci prezentovaných v něm
Hejtmánkovice,
přírodních/geologických památek jako významných Jetřichov,
turistických cílů v území regionu. Doplnit trasu a
Meziměstí, Teplice
chybějící prezentované památky na web Geoparku. n/M., Vernéřovice,
Adršpach
Spolupráce: SDMB
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Aktivita O15A2
Napojení na produkty vázané na kulturní a historický potenciál území
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
Využít trasy Svatojakubské cesty k intenzivnější
obce Božanov,
interpretaci na ní ležících historických a kulturních
Martínkovice,
památek jako významných turistických cílů v území Křinice, Broumov,
regionu. Zaktualizovat seznam původním
Hejtmánkovice,
projektem prezentovaných památek, a následně i
Jetřichov,
prezentaci těchto památek na webech turistické
Meziměstí,
destinace a případnou interpretaci v terénu.
Vernéřovice, Teplice
n/M.
spolupráce: SDMB

Opatření O16 – Vytváření podpůrné nabídky aktivit pro návštěvníky
Aktivita O16A1
Příprava námětů na výlety lokálního i přeshraničního charakteru
Popis aktivity
Kdo / garant
Vytvořit podpůrnou nabídku turistických aktivit pro
SDMB, obce
návštěvníky – doporučené tematické turistické a
cykloturistické výlety lokálního i přeshraničního
charakteru.

Aktivita O16A2
Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí
Popis aktivity
Kdo / garant
Pořádáním místních kulturních, sportovních a
Obce, APRB
společenských akcí vytvářet podpůrnou nabídku
aktivit pro návštěvníky.

Kontrola plnění

Kontrola plnění

Opatření O17 – Zmapování přírodního, kulturního a historického potenciálu území
Aktivita O17A1
Zmapování – pasportizace přírodního potenciálu území
Popis aktivity
Kdo / garant
Zmapovat přírodní potenciál území. Vytvořit
SDMB
přehlednou databázi přírodních atraktivit vč.
Spolupráce: obce,
fotodokumentace, přírodní hodnoty, stupně a
DSO Broumovsko
formy ochrany, popisu. Pravidelně aktualizovat.
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Aktivita O17A2
Zmapování – pasportizace historického potenciálu území
Popis aktivity
Kdo / garant
Zmapovat přírodní potenciál území. Vytvořit
SDMB
přehlednou databázi historických atraktivit vč.
Spolupráce: obce,
fotodokumentace, historické hodnoty, technického DSO Broumovsko
stavu, možností využití, popisu. Pravidelně
aktualizovat.
Aktivita O17A3
Zmapování – pasportizace kulturního potenciálu území
Popis aktivity
Kdo / garant
Zmapovat kulturní potenciál území. Vytvořit
SDMB
přehlednou databázi kulturních atraktivit vč.
Spolupráce: obce,
fotodokumentace, kapacit, technického stavu,
DSO Broumovsko
možností využití, popisu. Pravidelně aktualizovat.

Kontrola plnění

Kontrola plnění

Aktivita O17A4
Vytvoření skupiny odborných spolupracovníků pro interpretaci atraktivit regionu
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
Vytvořit skupinu potenciálních spolupracovníků
SDMB
z řad odborníků, zabývajících se přírodním,
Spolupráce: obce,
kulturním a historickým bohatstvím území, pro
DSO Broumovsko
odbornou interpretaci turistických atraktivit
regionu.
Aktivita O17A5
Vytvoření souboru rešerší o turistických atraktivitách v regionu
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
SDMB
Vytvořit soubor rešerší o turistických atraktivitách
Spolupráce: obce,
v regionu, včetně kvalitní fotodokumentace,
DSO Broumovsko
využitelné k propagačním účelům.
b)
SDMB
Fotodokumentaci atraktivit průběžně doplňovat
Spolupráce: obce,
aktuálními snímky.
DSO Broumovsko

Kontrola plnění

Opatření O18 – Optimální využití přírodního, kulturního a historického bohatství pro
cestovní ruch
Aktivita O18A1
Hledání vhodných forem využití přírodních a památkových objektů
Popis aktivity
Kdo / garant
Zpracovat návrhy vhodných forem využití
obce, DSO
přírodních lokalit a památkových objektů pro
Broumovsko
interpretaci místního bohatství a rozvoj CR
spolupráce: SDMB
v regionu.
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Aktivita O18A2
Podpora pořádání kulturních aktivit ve vhodných památkových objektech
Popis aktivity
Kdo / garant
Kontrola plnění
a)
obce, DSO
Podporovat pořádání kulturních a společenských
Broumovsko
aktivit (koncerty, výstavy, přednášky) ve vhodných spolupráce: SDMB
památkových objektech.
b)
Obec Adršpach
Zintenzivnit využití kostela Povýšení sv. Kříže
Spolupráce:
v Adršpachu pro pořádání kulturních akcí –
Římskokatolická
koncertů.
farnost Teplice n/M.
c)
Město Meziměstí
Nadále podporovat využívání výjimečného
památkového objektu Nádraží Meziměstí pro
pořádání tradičních kulturních akcí (Meziměstské
divadelní hry, hudební a filmové festivaly), a
vybraných sportovních akcí.
Aktivita O18A3
Rozvoj spolupráce s církví a využívání jejích objektů pro aktivity CR
Popis aktivity
Kdo / garant
Podporovat rozvoj spolupráce s církví a využití
obce, DSO
jejích objektů pro vhodné aktivity CR (například
Broumovsko
koncerty v kostelích, prohlídky kostelů a kaplí).
spolupráce: SDMB

Kontrola plnění

Opatření O19 – Obnova a oživení přírodního, kulturního a historického potenciálu
Aktivita O19A1
Obnova tradic a vytváření nových
Popis aktivity
a)
Obnovovat původní regionální tradice a vytvářet
nové, případně i ve spolupráci se zahraničními
partnery.
b)
Zachovat pořádání tradiční Hubertovy jízdy,
případně tradici rozšířit.
Aktivita O19A2
Vytváření a obnova naučných stezek
Popis aktivity
a)
Obnovovat existující naučné stezky a na vhodných
místech vytvářet nové s využitím interaktivních
prvků a moderních interpretačních technologií.
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Kdo / garant
obce, DSO
Broumovsko

Kontrola plnění

Obec Jetřichov

Kdo / garant
obce, DSO
Broumovsko

Kontrola plnění

Příloha 2
b)
Realizovat záměr vybudování nové NS procházející
obcí a zaměřené na funkci a význam vody
v přírodě, její efektivní využívání a ochranu.
Zaměřit na děti i dospělé a vybavit interaktivními
prvky.
c)
Vytvořit podmínky pro realizaci nové Naučné
stezky Statky broumovského typu (trasa, značení,
zastavení s informačními tabulemi).

Obec
Heřmánkovice

Obce Otovice,
Božanov,
Martínkovice,
Křinice, Broumov

Aktivita O19A3
Vytváření a obnova venkovních expozic, úprava geotopů Geoparku
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
SDMB, APRB
Udržovat existující venkovní expozice, na vhodných Spolupráce: obce,
místech vytvářet nová interpretační místa
DSO Broumovsko,
s využitím interaktivních prvků a moderních
SCHKO, ČGS
interpretačních technologií.
b)
Město Meziměstí,
Provést údržbu a obnovu klimatickými podmínkami APRB
poškozených částí venkovní expozice „Geopark
Spolupráce: SDMB
Vnitrosudetská pánev Vižňov“ ve Vižňově.
c)
Obec Jetřichov
Provést pročištění a úpravu geotopu Lom Alpská
Spolupráce: SDMB,
Víska (prořez náletových dřevin a úprava
SCHKO, město
přístupové cesty).
Meziměstí
d)
Obce Jetřichov,
Provést úpravu přístupu na geotop Permská stěna
Hynčice
(prořez náletových dřevin a křovin, terénní úprava
Spolupráce: SDMB,
přístupové stezky). Pod stěnou postavit dřevěnou
SCHKO, Povodí
turistickou odpočívku.
Labe
e)
Obec Vernéřovice
Průběžně provádět údržbu geotopu Přírodní
Spolupráce: SDMB,
památka Mořská transgrese (čištění od náletových SCHKO, Lesy ČR
dřevin, úprava geologického profilu/výchozu
triasových a křídových pískovců) a údržbu
přístupové cesty.
f)
Obec Vernéřovice
Provést pročištění a úpravu geotopu Bohdašín –
Spolupráce: SDMB,
písník (prořez náletových dřevin, terénní
AOPK/SCHKO
úprava/očištění geologického profilu/výchozu
triasových pískovců), a úpravu přístupu.
g)
Obec Šonov, SDMB
Provést pročištění a úpravu geotopu Kamenec
Spolupráce: Lesy
(prořez náletových dřevin, úprava terénu), a
ČR, SCHKO
pročištění a úpravu přístupu na geotop. Provést
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označení geotopu informační tabulkou
s interaktivním prvkem.
h)
Provést pročištění geotopu Rudný vrch (prořez
náletových dřevin), a pročištění a úpravu přístupu
na geotop. Provést označení geotopu informační
tabulkou.

Obec Šonov, SDMB
Spolupráce: SCHKO

Aktivita O19A4
Vytváření prožitkových programů ve vazbě na historické dědictví
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
APRB
Vytvářet atraktivní prožitkové programy ve vazbě
Spolupráce: obce,
na historické dědictví (netradiční prohlídky
SDMB
historických objektů, výuka původních řemesel
apod.).
b)
SDMB, Granit
Vytvořit meziresortní exkurzní a prožitkový
Lipnice
vzdělávací/výukový program, zaměřený na těžbu a
Spolupráce: město
zpracování pískovce v regionu Broumovska.
Teplice n/M.
c)
Město Meziměstí,
V rámci záměru obnovy a intenzifikace využití
město Broumov,
regionální železnice Meziměstí-Otovice (resp.
DSO Broumovsko,
Mieroszów-Tłumaczów), železniční dopravy a
KHK, SRRB, SDMB,
technické památky železniční nádraží Meziměstí pro SŽ, ČD, (příp.
rozvoj CR vytvořit podmínky pro vznik nového
Województwo
atraktivního produktu CR „Parním vlakem
dolnośląskie,
Broumovskou kotlinou“.
Polskie Koleje
Państwowe S.A.)
Aktivita O19A5
Rekonstrukce a obnova kulturních a historických památek
Popis aktivity
Kdo / garant
a)
Vlastník nemovitosti
Provést rekonstrukci exteriéru kostela Povýšení sv. (Římskokatolická
Kříže v Adršpachu.
farnost Teplice
n/M.)
Spolupráce: obec
Adršpach
b)
Obec Adršpach
Provést rekonstrukci půdních prostor Zámku
Adršpach a využít pro aktivity CR (např. přednášky,
promítání, výstavní expozice, relaxační prostory)
c)
Město Broumov
Provést minimálně úpravu a očištění, případně
Spolupráce: SDMB
doplnění a rozšíření geologicko-paleontologické
expozice Muze Broumovska v Broumově.
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d)
Zrealizovat záměr úpravy ruiny Laudonovy kaple a
kultivace přilehlého okolí.
e)
Zajistit podmínky pro podporu obnovy stavebních
historických památek – kostel sv. Markéty, kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Aktivita O19A6
Budování nových kulturních atraktivit
Popis aktivity
a)
Budovat nové kulturní atraktivity (výstavní síně a
expozice, muzea, multifunkční zařízení).
b)
Vybudovat muzejní geologickou expozici
(Geoparku), zaměřenou na pískovcová skalní města
(vznik, vývoj, geologie, zajímavosti) – využít
interaktivní prvky a moderní interpretační
technologie.

Obec Jetřichov

Obec Šonov
Součinnost:
Římskokatolická
farnost – děkanství
Broumov

Kdo / garant
Obce, vlastníci
nemovitostí
(soukromí
investoři), APRB
Obec Adršpach,
SDMB

Kontrola plnění

Opatření O20 – Obnova a aktivní využívání potenciálu venkovského území
Aktivita O20A1
Hledání vhodných forem využití venkovského území
Popis aktivity
Hledání vhodných forem využití potenciálu
venkovského území ve vazbě především na
poskytovatele ubytovacích služeb, resp. dalších
služeb CR. Vytvářet prostředí pro rozvoj venkovské
turistiky, ekoturistiky, agroturistiky apod.

Kdo / garant
Obce, SDMB

Aktivita O20A2
Vybudování sítě venkovských zařízení s možností zážitkových pobytů
Popis aktivity
Kdo / garant
Podpořit vybudování v území sítě venkovských
SDMB, obce, DSO
zařízení s možností zážitkových pobytů a programů Broumovsko
pro širokou veřejnost a školy.
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