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Koncepce cestovního ruchu DSO Broumovsko 2021-2028
sestává z:

1. Analytická část
•
•
•
•
•

Základní informace o zájmovém území
Přehled atraktivit cestovního ruchu
Návštěvnost
Návštěvnická infrastruktura
SWOT analýza

2. Návrhová část
• Rozvojové priority, vize, hlavní strategické cíle, marketingová strategie hlavní teze
• Opatření a aktivity k naplnění cílů
• Limity využití území

3. Implementační část
• Zadání konkrétních rozvojových aktivit
• Shrnutí

Stručně ke Koncepci…
Pro všechny turistické cíle v území DSO Broumovsko, stejně jako v ostatním území CHKO
Broumovsko, platí shodný přístup. Výlet do krajiny má být výletem pěšky nebo na kole, s batohem
na zádech a ve většině případů svačinou s sebou. Atraktivní cíle na Broumovsku, ty nejhodnotnější
části krajiny, místa výhledů a dalekých rozhledů, mají být dosažitelné kratšími či delšími výšlapy či
vyjížďkami na kole od vlaku, autobusu nebo záchytného parkoviště. Návštěva atraktivních cílů na
Broumovsku má být zaslouženou odměnou za fyzický výkon, nikoli konzumním artiklem pro široké
masy. Je proto žádoucí podporovat přístupnost všech cílů na Broumovsku primárně vlakem a
veřejnou autobusovou dopravou a pokud autem, tak od hlavních odstavných návštěvnických
parkovišť umístěných především ve městech, která jsou schopná parkující i projíždějící automobily
dobře absorbovat.
Zájmové území DSO Broumovsko představuje převážnou část území turistické destinace
Broumovsko (resp. Region Broumovsko), větší polovinu území CHKO Broumovsko a menší polovinu
území Národního geoparku Broumovsko. Pro všechna tato tři území byly v posledních letech
zpracovány strategické dokumenty a studie, zaměřené na rozvoj cestovního ruchu a turistiky, resp.
geoturistiky v atraktivním příhraničním regionu Broumovska. V těchto již uceleně zpracovaných
dokumentech zformulované záměry, doporučení a vytyčené cíle posloužily jako osnova pro
vypracování detailní Koncepce cestovního ruchu DSO Broumovsko. Obsáhlým zdrojem faktických
aktuálních informací, využitých při zpracování Koncepce CR byly pracovní schůzky se zastupiteli
jednotlivých členských měst a obcí, jednání a konzultace se zástupci Správy CHKO Broumovsko,
Společnosti pro destinační management Broumovska, Strategické rady regionu Broumovsko,
Agentury pro rozvoj Broumovska, pracovníků turistických informačních center, provozovatelů
turistických atraktivit i poskytovatelů služeb cestovního ruchu.
Stávající Koncepce je v širším pojetí koncipována na rozvojové období 2021 – 2028, a sestává
ze tří hlavních částí. První, Analytická část podává stručnou celkovou specifikaci aktuálního stavu

zájmového území DSO Broumovsko, doplněnou o SWOT analýzy jak jednotlivých administrativních
územních celků, tak i celého území DSO Broumovsko. Druhá, Návrhová část stanovuje hlavní
strategické cíle trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v daném území, předkládá návrhy
jednotlivých okruhů opatření a obecně specifikuje konkrétní aktivity k naplnění stanovených cílů.
Třetí, Implementační část předkládá soupis zadání konkrétních úkolů – rozvojových aktivit
jednotlivým garantům, tj. realizujícím a spolupracujícím subjektům. Za účelem kontroly realizace
rozvojových aktivit cestovního ruchu v souladu s regulativy ochrany přírody, stanovenými
v dokumentu Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Broumovsko, a také lokalizace
turisticky významných bodů je součástí zpracované Koncepce cestovního ruchu DSO Broumovsko
z výše zmíněného dokumentu převzatá Příloha 1: Limity využití území – Mapa ploch. Pro průběžné
zaznamenávání výsledků monitoringu plnění jednotlivých rozvojových aktivit slouží Příloha 2:
Evaluace Koncepce cestovního ruchu DSO Broumovsko 2021-2028.

Území DSO Broumovsko ve vazbě
k územím CHKO Broumovsko, Regionu
Broumovsko, Národního geoparku
Broumovsko a DSO Policko.

Hlavní strategické cíle (HC):
HC1 – Posílení image území jako zajímavé a kvalitní celoroční turistické destinace ve vazbě
na výjimečné přírodní a kulturní památky, kvalitní propagace a prezentace, sběr a zpracování
turistických informací.
HC2 – Efektivní řízení aktivit cestovního ruchu, rozvoj vzájemné spolupráce všech subjektů
působících v oblasti cestovního ruchu, posílení principu partnerství (veřejný, privátní i
neziskový) sektor, podpora malého a středního podnikání ve vazbě na služby cestovního
ruchu, efektivní vícezdrojové financování cestovního ruchu, zajištění kvalitních lidských
zdrojů.
HC3 – Zkvalitnění a rozšíření základních a doprovodných služeb cestovního ruchu a turistické
infrastruktury.
HC 4 – Zkvalitňování a rozvíjení konkurenceschopné nabídky pro turisty a návštěvníky, tvorba
nových produktů a programů, rozvoj stávajících a budování nových atraktivit cestovního
ruchu.
HC 5 – Optimální využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu území v
souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a ochranou přírodních a historických
hodnot a využití venkovského prostoru pro cestovní ruch.

Celkovou vizi očekávaného konečného stavu území DSO Broumovsko po realizaci
rozvojových opatření a aktivit, stanovených koncepcí CR specifikují tyto hlavní teze:
➢ Území je vnímáno jako kvalitní destinace, kde návštěvníci najdou celoročně
širokou nabídku kulturních, sportovních, poznávacích, zážitkových a
relaxačních aktivit, uspokojujících jejich požadavky na trávení volného času.
➢ Místní občané mají zájem o prosperitu své obce a cestovní ruch vnímají jako
nástroj regionálního rozvoje.
➢ V území je rozšířena a zkvalitněna funkční síť základních a doprovodných
služeb cestovního ruchu.
➢ Je rozvinuta vzájemná spolupráce všech subjektů působících na poli cestovního
ruchu, včetně partnerských polských subjektů.
➢ Kulturně – historické památky a objekty jsou v dobrém technickém stavu a jsou
účelně využívány.
➢ Kvalitní turistická a cyklistická infrastruktura je udržována v dobrém stavu a
uspokojuje potřeby návštěvníků.
➢ Udržované a dobře přístupné geoturistické atraktivity jsou využívány jako
nové netradiční lokální turistické cíle a objekty environmentální výchovy.
➢ Probíhá aktivní koncepční spolupráce všech členských obcí DSO Broumovsko.
➢ Marketingové aktivity jsou cílené a efektivní.
Celková vize a její hlavní teze odrážejí očekávaný stav turistického regionu v dlouhodobém
časovém horizontu po realizaci Koncepcí navrhovaných opatření a naplnění vytyčených cílů,
a představují v obecné rovině plánovaný budoucí vývoj.
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