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I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1.1. Vymezení řešeného území
Řešené území je vymezeno hranicemi správního území městyse Pecka, které je
tvořeno k.ú. Bělá u Pecky (část Bělá u Pecky), k.ú. Bukovina u Pecky (části Arnoštov,
Bukovina u Pecky), k.ú. Horní Javoří (část Horní Javoří), k.ú. Kal (část Kal), k.ú. Lhota
u Pecky (část Pecka), k.ú. Pecka (část Pecka), k.ú. Staňkov u Pecky (část Staňkov u Pecky)
a k.ú. Vidonice (část Vidonice). Celková rozloha městyse Pecka je 2303,113 ha.

I.1.2. Seznam sledovaných jevů zjištěných v řešeném území
Tabulka z přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. s vyznačením podkladů pro rozbor
udržitelného rozvoje území:
Řádek
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sledovaný jev

ÚAP

Doplnění

zastavěné území
plochy výroby
plochy občanského vybavení
plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
památková rezervace včetně ochranného pásma
památková zóna včetně ochranného pásma
krajinná památková zóna
nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného
pásma
nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně
ochranného pásma
památka UNESCO včetně ochranného pásma
urbanistické hodnoty
region lidové architektury
historicky významná stavba, soubor
architektonicky cenná stavba, soubor
významná stavební dominanta
území s archeologickými nálezy
oblast krajinného rázu a její charakteristika
místo krajinného rázu a jeho charakteristika
místo významné události
významný vyhlídkový bod
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou
položkou
významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou
položkou
přechodně chráněná plocha
národní park včetně zón a ochranného pásma
chráněná krajinná oblast včetně zón
národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
přírodní rezervace včetně ochranného pásma

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+

+

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
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Řádek
číslo

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Sledovaný jev

ÚAP

Doplnění

národní přírodní památka včetně ochranného pásma
přírodní park
přírodní památka včetně ochranného pásma
památný strom včetně ochranného pásma
biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
NATURA 2000 – ptačí oblast
lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
s národním významem
lesy ochranné
lesy zvláštního určení
lesy hospodářské
vzdálenost 50 m od okraje lesa
bonitovaná půdně ekologická jednotka
hranice biochor
investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
vodní zdroj povrchové, podzemní vody, včetně ochranných pásem
chráněná oblast přirozené akumulace vod
zranitelná oblast
vodní útvar povrchových, podzemních vod
vodní nádrž
povodí vodního toku, rozvodnice
záplavové území
aktivní zóna záplavového území
území určené k rozlivům povodní
území zvláštní povodně pod vodním dílem
objekt/zařízení protipovodňové ochrany
přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně
ochranných pásem
lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
dobývací prostor
chráněné ložiskové území
chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
ložisko nerostných surovin
poddolované území
sesuvné území a území jiných geologických rizik
staré důlní dílo
staré zátěže území a kontaminované plochy
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
odval, výsypka, odkaliště, halda
technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
vodovodní síť včetně ochranného pásma
technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně
ochranného pásma
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
elektrická stanice včetně ochranného pásma

+
+
+
-

+
+
-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+

-

+
+
+
+
+
+

+
-

+
+
+

+
+
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Řádek
číslo

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Sledovaný jev

nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma
technologický objekt zásobování zemním plynem
vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
technologický objekt zásobování jinými produkty včetně
ochranného pásma
ropovod včetně ochranného pásma
produktovod včetně ochranného pásma
technologický objekt zásobování teplem
teplovod včetně ochranného pásma
elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
komunikační vedení včetně ochranného pásma
jaderné zařízení
objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými
nebezpečnými látkami
skládka včetně ochranného pásma
spalovna včetně ochranného pásma
zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně
ochranného pásma
dálnice včetně ochranného pásma
rychlostní silnice včetně ochranného pásma
silnice I. třídy včetně ochranného pásma
silnice II. třídy včetně ochranného pásma
silnice III. třídy včetně ochranného pásma
místní a účelové komunikace
železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
koridor vysokorychlostní železniční trati
vlečka včetně ochranného pásma
lanová dráha včetně ochranného pásma
speciální dráha včetně ochranného pásma
tramvajová dráha včetně ochranného pásma
trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
letiště včetně ochranných pásem
letecká stavba včetně ochranných pásem
vodní cesta
hraniční přechod
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
vojenský újezd
vymezené zóny havarijního plánování
objekt civilní ochrany
objekt požární ochrany
objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České Republiky
ochranné pásmo hřbitova, krematoria
jiná ochranná pásma
ostatní veřejná infrastruktura (veřejná prostranství kromě ploch
dopravy)

ÚAP

Doplnění

+

+

+
+

+

-

-

+
+
-

+
-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

-
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Řádek
číslo

116
117
118
119

Sledovaný jev

počet dokončených bytů k 31.12. každého roku
zastavitelná plocha
jiné záměry
další dostupné informace

Poznámka:
•
•
•
•

ÚAP

Doplnění

+
+
+
+

+
+
+
+

zjištění neexistence (-) sledovaného jevu vychází z informací poskytnutých
pořizovatelem nebo příslušným povinným subjektem a v následujících
kapitolách již není uváděn,
zdroje informací pro P + R (+) jsou především ZÚR KHK, krajské koncepce,
ÚPD a další dostupné podklady,
jako zdroj dat a informací byly použity rovněž příslušné oborové zákonné
předpisy a normy,
poslední podklady pro zpracování P + R byly poskytnuty ke dni 18. 6. 2013.
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I.2. STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ
I.2.1. Požadavky PÚR ČR a ZÚR KHK
Požadavky PÚR ČR
Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR ČR 2008, která byla schválena
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, vyplývají pro pořízení ÚP Pecka obecné
požadavky spočívající v naplňování priorit. Z republikových priorit územního plánovaní pro
zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených PÚR ČR, se v území městysu na základě
P + R uplatňují všechny, tedy:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např.
i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR
2006)
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR ČR
2006)
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského
rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli
území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost. (Viz také UAEU, část III.2 čl. 16, 17; viz také čl. 18 PÚR ČR 2006)
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006) Cílem je účelné
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu
a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
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(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva
o krajině)
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz
také čl. 25 PÚR ČR 2006)
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj, a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15). Při řešení
problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl. 18, 19). Při
územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně 19 sítí regionálních letišť,
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných
11
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prostranství, výroby a dalších. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti
v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších
a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

Požadavky ZÚR KHK
Území městyse Pecka je součástí území řešeného v ZÚR KHK, které byly vydány
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnosti dne
16. listopadu 2011.
Z krajských priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území lze
do území obce na základě P + R promítnout zejména následující body:
2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu
podporujícího ekonomickou prosperitu kraje,
5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění
dodávky vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel
(splňujících požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na
celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým
podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury,
6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové
sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel,
7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově
(zdravotních, sociálních a kulturních služeb),
8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního
hospodářství,
9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení
optimální dopravní obslužnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a
občanského vybavení včetně rekreace,
10) přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst
opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields),
12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní
turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území
kraje,
13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj
cestovního ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky
významných území kraje,
15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod,
zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní,
16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových
vod v území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová
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opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových
opatření,
17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa
(dále jen „PUPFL“) jako jednu z hlavních složek životního prostředí,
18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění
dlouhodobého optimálního zásobování území kraje,
19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního
a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména
známých a potenciálních migračních tras živočichů,
20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických
památek.
Ze ZÚR KHK vyplývají další relevantní úkoly pro územní plánování, týkající se na
základě P + R městysu Pecka, a to pro oblasti:
d.3 Vymezení územního systému ekologické stability
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu existujících hlavních
migračních tras osy těchto biokoridorů nadregionálního významu: K 35 MB. Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu typů biochor vyskytujících se v daném
území,
tato
biocentra
regionálního
významu:
1203
Jelínka.
Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu existujících regionálních migračních tras
bioty tyto biokoridory regionálního významu: RK 729 a RK H016. Pro územní plánování tak
vyplývají následující relevantní úkoly:
respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální
a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny,
plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich stav odpovídá
cílovému, všestranně chránit. V případě, že neodpovídá, podporovat jeho urychlenou
realizaci,
při zpřesňování vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního
významu budou respektována následující základní pravidla:
u os nadregionálních biokoridorů (NRBK) je třeba v maximální možné míře preferovat
trasování stanovišti odpovídajícími danému typu osy a dbát na zachování maximální
přípustné délky jednotlivých úseků nepřerušených vloženými regionálními biocentry (RBC),
a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití
území v této šířce a případně ani dodržení maximální přípustné délky neumožňují (zejm.
u úseků nivních os NRBK v zastavěných územích sídel),
u RBC vložených do os NRBK je třeba dbát především na zachování reprezentativnosti
z pohledu zastoupených stanovišť a cílových ekosystémů pro příslušné typy os NRBK
a biochor a na zachování alespoň minimální požadované výměry (stanovené individuálně
podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových ekosystémů),
u RBK je třeba v maximální možné míře preferovat trasování stanovišť odpovídající
danému typu větve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné délky
a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití
území vymezení v této šířce a případně ani dodržení maximální přípustné délky neumožňují
(zejm. u úseků RBK v ZÚ sídel),
do os NRBK a RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé
úseky os NRBK a RK nepřerušené biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou
délku,
v případech zásadnějších změn polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí
nadregionálního a regionálního významu či jejich navazujících souborů důsledně zvážit vlivy
na fungování systému jako celku,
13
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v případech střetů s jinými zájmy na využití území individuálně odborně posoudit
vlivy eventuálních ústupků ve vymezení ÚSES na celkovou funkčnost systému, i na
funkčnost jeho jednotlivých skladebných částí,
dbát na zachování návaznosti místní úrovně ÚSES na regionální a nadregionální
úroveň,
ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí
ÚSES umisťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení
plochy do požadovaného cílového stavu; všechny (i přechodné) zásahy do vymezených
ploch skladebných částí ÚSES lze provádět pouze na základě odborného posouzení
a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody,
stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra
a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde
k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální
nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez
dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
e.3. Koncepce ochrany kulturních hodnot
pro zajištění ochrany a zachování kulturních a civilizačních hodnot území
Královéhradeckého kraje, spočívajících ve velkém množství kulturních památek, cenných
církevních a světských objektů a dochovaných území s jedinečnou urbanistickou kompozicí,
stanovit podmínky územní ochrany těchto kulturních památek a jejich prostředí,
pro území archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy
stanovit podmínky jejich územní ochrany.
e.4. Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
e.4.1 Struktura osídlení
ve městech a obcích ve zbývajících částech území kraje vytvářet vymezováním
nových ploch změn územní podmínky především pro rozvoj bydlení a občanského vybavení
v závislosti na velikosti přirozeného spádového území a specifických hodnotách území,
strukturu osídlení řešeného území považovat za stabilizovanou a nepřipouštět vznik
nových sídel.
e.4.4 Ekonomická základna
na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvářet vymezováním ploch
změn územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj ekonomických odvětví, vycházející
především z místních surovinových zdrojů a předpokládané nabídky pracovních příležitostí;
při jejich řešení respektovat podmínky stanovené pro využívání území specifických oblastí
v plochách jimi dotčených,
při upřesňování ploch vymezených zásadami a dalších zastavitelných ploch pro
podporu ekonomického rozvoje zajistit koordinaci podmínek jejich využití s cílovými
charakteristikami krajiny, vymezenými pro jednotlivé oblasti se shodným typem krajiny,
při vytváření územních předpokladů pro zabezpečení optimálního využívání území
kraje pro zemědělství a lesnictví a při rozhodování o změnách charakteru zemědělské
a lesnické produkce s nemístními dopady do území vždy zajistit koordinaci s cílovými
charakteristikami krajiny, vymezenými pro jednotlivé oblasti se shodným typem krajiny.
f) Vymezení cílových charakteristik krajiny
Území obce leží, dle ZÚR KHK, v oblasti krajinného rázu 3 – Podkrkonoší s typem
krajiny lesozemědělské.
Pro celé území kraje se k zachování charakteristických rysů jednotlivých oblastí se
shodným typem krajiny stanovují tyto obecné zásady:
14
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Zemědělskou krajinu členit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umožňující průhledy
krajinou pro zvýraznění její hloubky nebo různých dominant.
Nevytvářet nová urbanizovaná území.
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Označení v ZÚR

Popis koridoru/plochy

Dotčená území obcí

K 35 MB

NBK

Borovnička,
Dřevěnice,
Horní
Brusnice, Choteč, Jinolice, Kyje,
Lázně Bělohrad, Lužany, Mostek,
Nová Paka, Pecka, Podůlší, Radim,
Úbislavice, Vodochov, Železnice

1203 Jelínka

RBC

Borovnice, Pecka

RK 729

RBK

Borovnice, Pecka, Vidochov

RK H016

RBK

Pecka, Vidochov

-

v územně plánovacích dokumentech dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a územně
koordinovat vymezený systém ÚSES.

ZÚR KHK nevymezují žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a žádná asanační území nadmístního významu.
h) Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací
činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury
naplňovat úkoly územního plánování v rámci příslušné rozvojové osy (OS, NOS),
oblasti (OB, NOB), specifické oblasti (SOB, NSO) a území s vyváženým rozvojovým
potenciálem (UVRP) (sloupec 2 tabulky),
zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území,
při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority
územního plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území,
zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní (sloupec 3 tabulky) či
technické (sloupec 4 tabulky) infrastruktury, rozvojové plochy (sloupec 5 tabulky), plochy pro
protipovodňovou ochranu území (sloupec 6 tabulky) a prvky územního systému ekologické
stability nadregionálního a regionálního významu (sloupec 7 tabulky),
Kód
obce

Název
obce

573299

Pecka

1

Územní
příslušnost

Dopravní
infrastruktura

Technická
infrastruktura

Rozvojové
plochy

Protipovodňová
ochrana

2

3

4

5

6

UVRP

Územní
systém
ekologické
stability

7
K35MB,
1202
Novoveská
hůra, 1203
Jelínka,
RK729,
RKH016
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při pořizování územně plánovací dokumentace v jednotlivých rozvojových oblastech
a osách a specifických oblastech respektovat principy a podmínky stanovené ve
vyhodnocení vlivů těchto zásad na životní prostředí (Posouzení vlivů Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní prostředí, EMPLA AG, spol.
s r.o., 2010), včetně opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí obsažených v kapitole
7. tohoto vyhodnocení.
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I.2.2. Popis sledovaných jevů zjištěných v řešeném území

1 – zastavěné území
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo, je převzato z ÚPD.
Doplnění:
Při zpracování ÚP je třeba provést aktualizaci hranice ZÚ převzaté z ÚAP.
2 – plochy výroby
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Doplnění:
Firma BAG International ve Vidonicích vyrábí slané pečivo, uzeniny BETA – výrobna
uzenin - Vidonice.
3 – plochy občanského vybavení
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.

Doplnění:
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Veřejná správa:
v městysu:
pošta; SDH (JPO III Pecka, JPO V Bělá u Pecky, Lhota u Pecky, Bukovina,
Staňkov, Vidonice, Kal).
dojížďka:

matrika – Nová Paka; finanční úřad – Nová Paka, Jičín; stavební úřad – Nová
Paka; úřad obce s rozšířenou působností – Nová Paka; katastrální úřad –
Jičín; hasičská zbrojnice (profesionální) – Nová Paka; objekty Policie ČR –
Nová Paka.

Vzdělávání a výchova:
v městysu:
MŠ (pro děti ve věku 2 – 6 let); ZŠ (pro roč. 1. – 9.); Melodie (klavír, flétna,
kytara, zpěv, tanec).
dojížďka:

gymnázium a SPgŠ – Nová Paka; SŠGS – Nová Paka; Integrovaná střední
škola – Nová Paka; SPŠ – Jičín; SOU – Lázně Bělohrad; univerzita –
Pardubice, Hradec Králové; VŠE, ČVUT – Praha.

Dle sdělení městysu je zajištění školní výchovy vyhovující.
Zdravotní služby:
v městysu:
ordinace praktického lékaře (1 ordinace).
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dojížďka:

Nová Paka (zubní lékař, dětský lékař, specialisté),
poliklinika – Nová Paka, oblastní nemocnice – Jičín; rychlá zdravotní pomoc
(výjezdní místo) – Nová Paka; letecká záchranná služba (nejbližší heliport) –
Hradec Králové.

Sociální služby:
V městysu je celkem 20 bytů ve vlastnictví městysu s pečovatelskou službou (Dům
s pečovatelskou službou).
Dále je zde nabídka sociálních služeb, které poskytuje městys (terénní pečovatelská
služba – obědy, hygiena, nákupy, úklid, dovoz k lékaři, dohled atd.).
Kultura a spolková činnost:
v městysu:
kulturní dům; veřejná knihovna; kostel s bohoslužbami; hřbitov; SDH; TJ
Harant Pecka; Myslivecké sdružení Sýkornice a Pecka; KS Harant Pecka; OS
Bezdružic.
dojížďka:

kino – Nová Paka.

KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ:
Finanční služby:
v městysu:
pošta (3 pracovní místa).
Obchod a služby:
v městysu:
autodoprava Bajer (6 pracovníků); koupaliště a kemp Pecka (4 pracovníci);
Hotel Koruna (4 pracovníci); Kredo – výroba šperků (2 pracovníci); pedikúra;
kosmetika; klempířství Koudelka (2 pracovníci); Jednota (3 pracovníci);
smíšený obchod Manych (4 pracovníci); cukrárna (1 pracovník); E a M
manufakturing – textilní výroba (Pecka, 180 pracovníků); BAG International –
potravinový průmysl (Vidonice, 35 pracovníků); Uzeniny BETA – potravinový
průmysl (Vidonice, 30 pracovníků); pila Wolf – zpracování dřeva (Staňkov, 6
pracovníků); kovovýroba Pavlíček (Pecka, 7 pracovníků); I. Podzvičinská –
zemědělství (Bukovina u Pecky, 10 pracovníků); truhlářství (Vidonice, 5
pracovníků); pekárna U Viléma (Vidonice, 5 pracovníků).
Za další vybaveností se dojíždí do Nové Paky, Jičína a Lázní Bělohrad.
Ubytování a stravování:
v městysu:
hotel Koruna (Naděžda Bytelová, Praha – 45 lůžek); koupaliště a kemp Pecka
(CS Svět, s.r.o., Praha – 150 lůžek); rekreační středisko Pecka (BK tour
Hradec Králové – 243 lůžek); penzion Pavel (Martin Pavel, Pecka – 16 lůžek);
penzion Pod Vyhlídkou (Institut Inpro, a.s., Praha – 30 lůžek).
Tělovýchova a sport:
v městysu:
hřiště; tělocvična; sjezdová trať – vlek; lyžařská běžecká trať; koupaliště
přírodní; koupaliště umělé.
Za ostatními sporty musejí občané vyjíždět do sousedních obcí či větších měst.
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4 – plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
ÚAP: --Doplnění:
Je zde také opuštěný objekt vhodný k podnikání – čp. 59 – hostinec.

6 – památková zóna včetně ochranného pásma
ÚAP:
Městys Pecka – si uchoval ráz malebného a poklidného podkrkonošského městečka,
na území městysu Pecka byla vyhlášena dne 1. 9. 2003 Městská památková zóna, která
zahrnuje hrad Pecku a okolí.

Doplnění:
Č.rejst. Kód
2418

Typ chráněného území

Okres Název Od roku

ZM Městské památkové zóny Jičín

Pecka

2003

Součástí PZ jsou tyto nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku

Název
okresu

Sídelní
Část obce
útvar

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

IdReg

46084 / 61312

Jičín

Pecka

Pecka

kostel sv.
Bartoloměje

44840 / 61317

Jičín

Pecka

Pecka

socha Ecce
Homo

při silnici do Bělé

157240

18063 / 61318

Jičín

Pecka

Pecka

socha Pieta

v zahradě čp. 57

128744

36866 / 61321

Jičín

Pecka

Pecka

socha sv. Jana před čp. 135, u
Nepomuckého mostu přes potok

148755

46730 / 61314

Jičín

Pecka

Pecka

socha sv. Jana
před čp. 266
Nepomuckého

159254

33506 / 61313

Jičín

Pecka

Pecka

sloup se
sousoším Morový sloup

nám.

145153

32217 / 61320

Jičín

Pecka

Pecka

hraniční kříž mezní kříž

při cestě do Dvora
Králové

143775

37007 / 61316

Jičín

Pecka

Pecka

kašna

nám.

148905

33573 / 61309

Jičín

Pecka

Pecka

čp.1

hrad Pecka

J nad obcí

145224

50321 / 66136

Jičín

Pecka

Pecka

čp.51

škola

15745 / 61315

Jičín

Pecka

Pecka

čp.66

venkovský
dům

158565

163728
při cestě do Javoří

126255

OP nebylo stanoveno.
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8 – nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Mimořádnou kulturní památkou na území ORP Nová Paka je hrad Pecka, který bývá
nazýván perlou Podkrkonoší.
V SO ORP Nová Paka se nachází 45 nemovitých památek (dle Národního
památkového ústavu, http://monumnet.npu.cz, 2012), což znamená oproti roku 2010 nárůst
o tři památky (malého významu – kříže u cest), z toho 14 v Pecce.
o hrad Pecka – gotický hrad postavený kolem r. 1322, přestavěn na renesanční zámek a
rozšířen za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, turisticky přístupný,
o kostel sv. Bartoloměje,
o budova bývalé školy,
o několik měšťanských domů z první poloviny 19. stol,
o řada roubených chalupreprezentujících lidové stavitelství regionu.
Doplnění:

Číslo rejstříku

Název
okresu

Sídelní Část o
útvar
bce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

IdReg

46084 / 61312

Jičín

Pecka

Pecka

kostel sv.
Bartoloměje

44840 / 61317

Jičín

Pecka

Pecka

socha Ecce
Homo

při silnici do Bělé

157240

18063 / 61318

Jičín

Pecka

Pecka

socha Pieta

v zahradě čp. 57

128744

36866 / 61321

Jičín

Pecka

Pecka

socha sv. Jana
Nepomuckého

před čp. 135, u
mostu přes potok

148755

46730 / 61314

Jičín

Pecka

Pecka

socha sv. Jana
Nepomuckého

před čp. 266

159254

104789

Jičín

Pecka

Pecka

smírčí kříž

33506 / 61313

Jičín

Pecka

Pecka

sloup se
sousoším Morový sloup

nám.

145153

32217 / 61320

Jičín

Pecka

Pecka

hraniční kříž mezní kříž

při cestě do Dvora
Králové

143775

37007 / 61316

Jičín

Pecka

Pecka

kašna

nám.

148905

33573 / 61309

Jičín

Pecka

Pecka

čp.1

hrad Pecka

J nad obcí

145224

50324 / 66134

Jičín

Pecka

Pecka

čp.2

radnice

163731

50325 / 66135

Jičín

Pecka

Pecka

čp.50

fara

163732

50321 / 66136

Jičín

Pecka

Pecka

čp.51

škola

163728

15745 / 61315

Jičín

Pecka

Pecka

čp.66

venkovský dům

158565

145516204

při cestě do Javoří

126255
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Číslo rejstříku

Název
okresu

Sídelní
Část obce
útvar

41543 / 61109

Jičín

Bělá u Bělá u
Pecky Pecky

104817

Jičín

Bělá u Bělá u
Pecky Pecky

16611 / 61110

Jičín

Bělá u Bělá u
Pecky Pecky

Číslo rejstříku

Název
okresu

50465 / 6-6151 Jičín

Sídelní
Část obce
útvar
Kal

čp.

Památka

153657

čp.1

venkovská
usedlost

982080717

čp.41

venkovský
dům

čp.

Památka

křižovatka při
odbočce na Lázně
Bělohrad

Ulice,nám./umístění

127181

IdReg

Kal

socha sv.
Jana
na dvoře čp. 11
Nepomuckého

163913

výšinné
opevněné
sídliště hradiště Kal,
archeologické
stopy

139381

128458

Kal

Kal

17793 / 6-4390 Jičín

Kal

Kal

čp.39

vodní mlýn

40518 / 6-1207 Jičín

Kal

Kal

čp.45

kovárna

Název okresu Sídelní útvar Část obce čp.

46614 / 6-1432 Jičín

IdReg

sousoší
v zahradě u domu
Korunování P.
čp. 9
Marie

28101 / 6-4798 Jičín

Číslo rejstříku

Ulice,nám./umístění

Vidonice

Vidonice

Památka
kostel sv.
Jana
Křtitele

152591

Ulice,nám./umístění IdReg
159128

OP hradu Pecka je určeno v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a
ochrany přírody v Praze a po projednání s KSSPOP Pardubice a po dohodě s dotčenými
orgány ze dne 9. 6. 1987 a s usnesením Rady ONV č. 204/87, podle vyhlášky č. 118/1959 Ú.
l. o památkových ochranných pásmech. Zřízením OP nemovité kulturní památky SH Pecka
se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a
rušivé zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezené ochranným pásmem. OP
je tvořeno rozsáhlejším územím, zahrnujícím všechny významné památky ve městě. Tvoří jej
hradní kopec, městečko a část Lhoty u Pecky a je protaženo údolím Lázeňského potoka na
hráz rybníka nad Lázněmi (rozsah OP byl převzat ze SÚP města).
OP hradu Pecka vydal Okresní národní výbor v Jičíně dne 29. 12. 1987, č.j. kult.
584/87.
Pecka:
Kostel sv. Bartoloměje v Pecce
Kostel sv. Bartoloměje v Pecce je písemně připomínán k roku 1384. Původní, zřejmě
dřevěný kostel, byl v roce 1603 nahrazen kamenným kostelem. Dnešní zděný kostel dali
postavit kartuziáni v letech 1751-1753, naposledy opraven byl kostel zvenčí roku
1936 a uvnitř v letech 1937-39.
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Stavba je řešena v duchu Dienzenhoferovy stavitelské školy. Jsou zde uplatněny vlivy
končícího baroka a počínajícího klasicismu. Členění je klidné a jednoduché.
Vodorovně kolem celého kostela obíhá 95 cm vysoký sokl z narůžovělého pískovce
zdejšího původu. Vnější zdi kostela jsou rozčleněny toskánskými pilastry. Ty jako by nesly
zdobnou korunní římsu, která probíhá pod střechou. Do vnějšího obvodu zdi byly v roce1877
vsazeny barokní kamenné reliéfy od Josefa Ledra, řezbáře a kameníka z Prahy, které
zobrazují křížovou cestu Ježíše Krista. Tato barokní křížová cesta z roku 1772 byla původně
zasazena ve hřbitovní zdi kolem kostela, ale po zrušení hřbitova u kostela v roce
1866 a po zboření zdi byla vsazena do zdi kostelní.
Západní průčelí kostela s hlavním vstupem vytváří malebnou kompozici – štíhlých
hranolových věží centrálního vstupu a nároží tvarovaných do oblouku. Do nároží ústí menší
dveře – vstupy na kůr a do zvonice.
Centrálním vstupem se dostaneme do prostoru pod věží, který je předsíní kostela.
Prosklené dveře pocházející z roku 1938 umožňují nahlédnout do hlavní lodi. Za prosklenými
dveřmi následuje snížený prostor pod kruchtou. Jeho barokní klenbu – nazývanou česká
placka – podpírají dva pilíře křížového půdorysu. Kruchta byla vestavěna později
pro umístění varhan s kůrem. Dále se před námi otevírá pohled do podélné lodi kostela,
která je 21,15 m dlouhá a 12,90 m široká a vypíná se do výšky 12 m.
Kněžiště, které odděluje od hlavní lodi vítězný oblouk, je 11,40 m dlouhé a 8,15 m
široké a je ukončeno půlkruhovým závěrem. Do kněžiště ústí otvory z oratoří, které mají
malovanou rokokovou výzdobu, pod nimi jsou vchody do sakristií.
Barevné fresky (malba do čerstvé omítky), jejichž autorem je český malíř Václav
Kramolín, nahrazují v celém kostele v baroku obvyklou bohatou štukovou výzdobu. Zdá se,
že se s účinkem působivé freskové výzdoby počítalo již při navrhování stavby, vzniká totiž
dojem bohatého členění a zdobení kostela. Figurální výjevy na stropech jsou oslavou
sv. Bartoloměje, jemuž je kostel zasvěcen, a který je ochráncem městyse Pecky.
Hlavní oltář je dílem z roku 1680. Byl zřízen pro starší kamenný kostel, později
v 18. století byl zvýšen nástavcem a doplněn sochami sv. Bruna a sv. Huga. Obraz na oltáři
připomíná umučení sv. Bartoloměje a pochází z poloviny 18. století, autorem je neznámý žák
Petra Brandla. Z téže doby je i kazatelna, rozměrná křtitelnice a dřevěné lavice
s ornamentálními řezbami. Z 18. století pochází i většina ostatní výzdoby kostela – oltář
mariánský, českých patronů a sv. Anny. Okenní otvory, zaklenuté nízkými obloukovými
záklenky, měly původně jednoduchá skla. Ta byla kolem roku 1895 vyměněna za vitráže
(barevné kousky skel spojované olověnými pásky) s obrazy sv. Václava, sv. Ludmily,
sv. Aloise a sv. Filomeny.
V roce 1895 byly také původní barokní varhany nahrazeny novými a kamenná dlažba
vyměněna za dlaždice.
Pod dlažbou jsou dvě veliké hrobky s ostatky převorů a duchovních. Jméno stavitele
chrámu je neznámé, stavba je však jedním z klenotů barokního období v Podkrkonoší.
V září roku 1992 byly do velké věže kostela opět zavěšeny dva zvony o hmotnosti
490 kg a 300 kg, které byly pořízeny ze sbírek místních občanů a věřících přátel ze SRN.
Vyrobeny byly v umělecké zvonařské dílně Jiřího Svobody v Brodku u Přerova a výtvarnou
reliéfní výzdobu provedl akademický sochař Otmar Oliva.
Hrad Pecka
Hrad byl založen pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. První písemná zmínka
o něm pochází z roku 1322, kdy se jako jeho majitel uvádí jistý Budivoj z Pecky. V průběhu
15. a první poloviny 16. století byl postupně rozšiřován, v 2. polovině 16. století pak
kompletně přestavěn na pohodlný renesanční zámek se čtyřmi obytnými paláci kolem
obdélníkového nádvoří. Práce byly dokončeny za nejvýznamnějšího pána na Pecce Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic. Tento slavný renesanční cestovatel, spisovatel, hudebník a
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politik získal zámek v roce 1604 sňatkem s vdovou po bývalém majiteli a pobýval zde až do
své tragické smrti mezi sedmadvaceti českými pány na staroměstském popravišti v červnu
1621.
Od roku 1624 peckovský zámek vlastnil Albrecht z Valdštejna, ten ho po třech letech
držení daroval mnišskému řádu kartuziánů z nedalekých Valdic. Kartuziánští převorové sídlo
i panství spravovali více než 150 let.
V roce 1830 zámek do základů vyhořel a v dalších desetiletích rychle chátral. Jeho
úplnému zániku zabránili obyvatelé Pecky, kteří se poté, co obec v roce 1921 získala
zříceninu hradu do svého vlastnictví, zasadili o celkovou rekonstrukci západního
Harantovského paláce.
V jeho třech patrech je nyní instalována interiérová expozice věnovaná osobnosti
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, dějinám hradu a městysu. Její součástí je i stylová
středověká kuchyně, mučírna a rozsáhlé sklepení. Pro veřejnost je hrad přístupný od dubna
do října.

Sloup se sousoším – Morový sloup
Mariánský sloup na náměstí z roku 1720.
Kašna
Raně barokní kašna pochází ze 17. století. V minulosti bývala napojená na původně
dřevěné vodovodní potrubí.

Kal:
Kovárna čp. 45
Na návsi je panská kovárna z 18. století. V památkovém seznamu je zapsána jako
klasicistní stavba, která je technickou památkou manufakturní výroby na konci 18. století.
Vodní mlýn čp. 39
Cesta z Kalu do Lázní Bělohradu vede údolím kolem roubeného kalského mlýna z
roku 1827.
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Vidonice:
Nejvýznamnější památkou v obci je kostel sv. Jana Křtitele. Podle starších záznamů
stál kostel ve Vidonicích již ve 12. století. V polovině 14. století je zaznamenána fara. V
monografii Novopacko se uvádí, že fara ve Vidonicích byla starší než peckovská. Starý
kostel stál na místě dnešního kostela. Za panování Karla IV. byl na vidonické faře jeden farář
a 3 až 4 kaplani. Později majitelé peckovského panství spojili faru vidonickou a peckovskou.
V roce 1666 stál ve vsi dřevěný kostel, který byl v době spravování majetku kartuziány
v letech 1732 až 1736 přestavěn na kamenný. V roce 1765 byl opraven strop. Barokní kostel
byl vybaven zařízením z Valdic.
Podle pověsti stával dříve ve Vidonicích dřevěný kostel. Místo okolo bylo bažinaté,
proto si na stavbu nového kamenného kostela vyhlédli vidoničtí místo podle nich vhodnější a
tam sváželi a připravovali veškeré stavivo. Jednou v noci se však stal div. Sv. Janu Křtiteli se
nové místo nelíbilo, a proto veškeré stavivo přenesl ke starému kostelíku. Na rozkaz
vrchnosti však bylo vše znovu vráceno na původní místo. Přes noc opět bylo všechno při
starém, ale ani vrchnost nechtěla polevit ze svého rozhodnutí. To se opakovalo po několik
dní a stavivo bylo vždy nalezeno u kostela. Tak přece nakonec vrchnost pochopila přání
patrona a nový kostel vystavěla na místě, které si sv. Jan Křtitel tak oblíbil, třebaže bylo
bažinaté.
11 – urbanistické hodnoty
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Arnoštov - Jako urbanistická hodnota byla zjištěna ulicová zástavba v části Arnoštov (obec
Pecka), vykazující znaky území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí.
Kal - Urbanistickou hodnotou s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí je ve
sledovaném území zástavba ve tvaru okrouhlice v části Kal (obec Pecka).
Pecka - Obec Pecka s hradem a okolní zástavbou je územím s historicky i esteticky cennou
urbanistickou kompozicí zahrnující urbanizovanou krajinu.
Doplnění: --13 – historicky významná stavba, soubor
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
část obce

čp.
5
0
0
0
37
36
0
0
0
0
5

název
bývalý mlýn
původní statek
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
kovárna
původní statek
Arnoštov
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení

popis
pobyt ak.malíře Šputy
původní statek
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
národní kulturní památka
původní statek
celé sídlo, ulicová zástavba
roubené stavení, košíkářská výroba
roubené stavení
roubené stavení
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Vidonice

30
26
0
9
0
0
12
41
17
18
0
0
0
0

roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
kostel sv. Jana Křtitele
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
bývalá kovárna
roubené stavení
roubené stavení

1 hrad
8 dům na náměstí

136 rodinný dům-vila
208 zdravotní středisko
37 rodinný dům
181 rodinný dům
230 rodinný dům
51 bývalá záložna
12 roubené stavení

92
226
0
130
4
0
44
218
241

rodinný dům
rodinný dům
roubené stavení
rodinný dům
chata s evidenčním
číslem
vysílač Červený vrch
rekreační objekt s
ev.číslem
secesní vila
dům

0 hotel Roubal

roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
kostel sv. Jana Křtitele
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
roubené stavení
bývalá kovárna
roubené stavení
roubené stavení
sídlo cestovatele Kryštofa Haranta s Polžic a
Bezdružic
rodný dům Antonína Krecara, PhDr.-sepsal první
učebnici historie
pobyt Jindřicha Štemberky, JUDr.spisovatele,propagátora turistiky a Josefa
Štemberky-posledního lidického faráře
zakladatel opatrovny - Josef Pátý,řezbář,sochař
pobyt filologa Františka Povera,sepsal učebnici
francouzského jazyka
rodný dům Antonína Linka - učitele K.H.Borovského
pobyt univerzitního profesora a vysokého činitele
církve Aloise Kudrnovského
pobyt Jana Štěpána,filologa,tvůrce
encyklopedického slovníku česko-německého
roubené stavení
rodný dům Ignáce Theodora Petery - sedlář,založil
továrnu na kočáry,z které vznikla pobočka
Škodovky a rodný dům kněžích Františka
(spisovatel) a Karla Khunových (sepsal dějiny
Chlumce n.Cidlinou)
pobyt kněze a učitele němčiny Jindřicha Langnera
roubené stavení
atelier malíře Luboše Bucka
pobyt Doc. PhDr.Jaroslava Kocha, Csc.psychologa,sepsal publikaci o výchově dětí
vysílač Červený vrch
pobyt Ak.arch.Karla Stránského
secesní vila
moderní architektura
pobyt RNDr. Zdeňka Roubala významného
chemika-patenty v oblasti klinické medicíny-heparin

Doplnění: ---
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15 – významná stavební dominanta
ÚAP: --Doplnění:
Hrad Pecka.

16 – území s archeologickými nálezy
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Doplnění:

Poř. č. SAS: 03-43-14/4

Základní údaje:
Název UAN: Bělá u Pecky - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Bělá u Pecky

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
První zmínka o vsi je z roku 1383 (predikát "in Byeley").
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-15/1

Základní údaje:
Název UAN: hrad Pecka

Kategorie UAN: I

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Pecka

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
- Hrad připomínaný v roce 1322 v 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek
- Na konci 18. století přestal být užíván. Hrad obsahoval 2 okrouhlé věže a palác.
- 13.5. 1970 J. Sigl, M. Richter - nález většího množství keramiky (13.- 17. století) při vyklízení sklepů
a vybírání hradní studny.
- Z Poseltovy sbírky pochází keramika, 2 kadluby, 2 pečetidla, sklo, železné předměty (šipky, třmeny,
ostruhy, hrot dýky, koule, knoflíky, klíče, zámky).
- A. Knor zde roku 1941 nalezl nádobku a zvířecí figurku (viz Charvátová K. a kol., 1992)
Komponenty:
1. Období: vrcholný středověk

Areál: hrad

2. Období: novověk

Areál: zámek
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Poř. č. SAS: 03-43-15/10

Základní údaje:
Název UAN: Staňkov - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Staňkov u Pecky

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
Ves zmiňována poprvé k roku 1382.
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-15/3

Základní údaje:
Název UAN: ZSV Vidonička

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Staňkov u Pecky
Admin. obec: Pecka
Okres: Jičín Kraj: Královéhradecký
Poznámka:
ZSO Vidonička.
Profous (IV, 541) má smíšeno s heslem Vidonice - 1543 ves Widoniczky (DZ 44 E 7), jinak chybí
písemné zprávy, bez nálezů.
Komponenty:
1. Období: vrcholný středověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-15/4

Základní údaje:
Název UAN: Vidonice - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Vidonice

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
Ves zmiňována poprvé k roku 1364.
Do západní části intravilánu v poloze "Rašina" v okolí křížku se lokalizuje ZSV Rašina nebo Rašín
(Novopacko II, 344; III, 200), autor informace však o existenci vsi pochybuje (písemné zmínky se
týkají vsi Rašína u Hořic). Bez písemných zpráv a nálezů.
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-15/5

Základní údaje:
Název UAN: U kříže

Kategorie UAN: I

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.

27

Pecka - Územní plán – Průzkumy a rozbory

Územní identifikace:
1. Kat. území: Kal
Admin. obec: Pecka
Okres: Jičín
Kraj: Královéhradecký
Poznámka:
Údajný jezdecký dvouhrob, nalezeno při stavbě silnice roku 1931. Nálezy neověřitelné, ztraceno.
Vztah k blízkému keltskému hradišti neprokázán.
Komponenty:
1. Období: ?

Areál: ?

Poř. č. SAS: 03-43-15/6

Základní údaje:
Název UAN: Pecka - intravilán

Kategorie UAN: I

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
Admin.
obec: Pecka

1. Kat. území: Pecka

Kulturní památky:

Okres: Jičín Kraj: Královéhradecký

Ev. č. rejstř.

Název

15745

venkovský dům

18063

socha Pieta

32217

hraniční kříž - mezní kříž

33506

sloup se sousoším - Morový sloup

33573

hrad Pecka

36866

socha sv. Jana Nepomuckého

37007

kašna

44840

socha Ecce Homo

46084

kostel sv. Bartoloměje

46730

socha sv. Jana Nepomuckého

50321

škola

50324

radnice

50325

fara

Poznámka:
Ves zmiňována poprvé k roku 1322 (predikát "de Peczka").
Při stavbě školy nalezena středověká keramika a pískovcová plotna (před r. 1929), (110:224).
Nálezy z výzkumů E. Ulrychové v letech 1998 - 1999 (budování vodovodu, kanalizace, plynovodu a
šachta pro septik).
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice

2. Období: novověk

Areál: město
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Poř. č. SAS: 03-43-15/7

Základní údaje:
Název UAN: Horní Javoří - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Horní Javoří

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
Ves zmiňována poprvé k roku 1543.
Komponenty:
1. Období: novověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-15/8

Základní údaje:
Název UAN: Kal - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
Admin.
obec: Pecka

1. Kat. území: Kal

Kulturní
památky:

Okres: Jičín Kraj: Královéhradecký

Ev. č. rejstř.

Název

17793

vodní mlýn

40518

kovárna

Poznámka:
Ves zmiňována poprvé k roku 1497.
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-15/9

Základní údaje:
Název UAN: Lhota u Pecky - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Lhota u Pecky

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
Ves zmiňována poprvé k roku 1417.
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice
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Poř. č. SAS: 03-43-20/14

Základní údaje:
Název UAN: Bukovina u Pecky - intravilán

Kategorie UAN: II

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Bukovina u Pecky

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
První zmínka o vsi k roku 1267.
Komponenty:
1. Období: středověk-novověk

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-20/4

Základní údaje:
Název UAN: ZSO Bělušice

Kategorie UAN: I

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Bukovina u Pecky
Admin. obec: Pecka
Poznámka:
Ves vypálená husity.
Viz také Vřesník, poloha Hrádek (nal. č.1 na listě 03-34-20).
Komponenty:
1. Období: vrcholný středověk

Okres: Jičín Kraj: Královéhradecký

Areál: vesnice

Poř. č. SAS: 03-43-20/6

Základní údaje:
Název UAN: "Valy" u Kalu - hradiště

Kategorie UAN: I

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Kal

Kulturní
památky:

Admin.
obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Ev. č.
rejstř.

Název

28101

výšinné opevněné sídliště - hradiště Kal,
archeologické stopy

Poznámka:
Pravěké a raně středověké hradiště, významné avarskoslovanské nálezy.
Popis viz Kalferst - Sigl – Vokolek, 1986.
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Komponenty:
1. Období: paleolit

Areál: ?

2. Období: neolit

Areál: ?

3. Období: doba bronzová

Areál: sídliště opevněné

4. Období: doba bronzová

Areál: sídliště opevněné

5. Období: mladší doba železná

Areál: sídliště

6. Období: raný středověk

Areál: sídliště opevněné

7. Období: vrcholný středověk

Areál: jiný druh areálu

8. Období: raný středověk

Areál: pohřebiště

Poř. č. SAS: 03-43-20/7

Základní údaje:
Název UAN: " Hradiště"

Kategorie UAN: I

Reg. správce: NPÚ - ústřední prac. II.
Územní identifikace:
1. Kat. území: Kal

Admin. obec: Pecka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký

Poznámka:
Pseudolokalita: předpokládané hradiště, opakovaná prospekce různého typu prokázala pouze
novověkou aktivitu.
Komponenty:
1. Období: novověk

Areál: ?

2. Období: raný středověk

Areál: sídliště

3. Období: vrcholný středověk

Areál: sídliště

17 – oblast krajinného rázu a její charakteristika
ÚAP: --Doplnění:
ZÚR KHK zahrnují území obce do oblasti krajinného rázu 3 – Podkrkonoší. S typem
krajiny lesozemědělské. Tento typ krajiny ZÚR KHK charakterizuje, a to následovně:
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Lesozemědělské krajiny:
Jedná se o přechodný krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních
stanovišť. Zastoupení ploch porostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10 % až 70 %. Jsou
to polohy zemědělsky méně úrodné či stanovištně abnormálně pestré.
Z hlediska druhové rozmanitosti patří lesozemědělské krajiny mezi bohaté. Nacházejí
se zde druhy vázané na lesní prostředí i na nelesní stanoviště a celá škála biotopů.
Krajiny tvoří mozaika lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je
lokálně velmi proměnný (místy převažují lesní, místy nelesní formace). Lesozemědělské
krajiny zahrnují i menší vodní plochy, území vesnic a ostatní plochy.
Ze zemědělských kultur převažují pole, v podhorských oblastech se významně
uplatňují louky a pastviny s různou intenzitou hospodářského využití. V teplejších oblastech
se místy uplatňují i intenzivní ovocné sady.
Naprostá většina lesů je intenzívně hospodářsky využívána a převažují v nich
stanovištně nepůvodní druhy jehličnanů. Významným refugiem stanovištně původních druhů
je, kromě zbytků přirozených lesů, rozptýlená vegetace v krajině. Krajiny mají charakter
převážně polootevřený.
20 – významný vyhlídkový bod
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo. Hrad Pecka, Krkonošská vyhlídka – u Arnoštova;
Rozcestí u Kalu – vyhlídka na Krkonoše; Horní Javoří – rozhled do kraje.
Doplnění:

Mezi Arnoštovem a Horním Javořím
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Pod červeným vrchem

Nad vřesníkem

Kalový kopec
Krkonošská vyhlídka
Jedna z nejkrásnějších vyhlídek Lázeňského mikroregionu. Z vrcholu v nadmořské
výšce 532 metrů je nádherný výhled nejen na celé panorama Krkonoš, ale ve dnech se
zvlášť dobrou viditelností například i na známé naleziště polodrahokamů vrch Kozákov, nebo
jihovýchodním směrem na Kunětickou horu u Pardubic. Krkonošská vyhlídka leží na modře
značené turistické trase spojující Pecku s Lázněmi Bělohrad.
V celém území je mnoho míst s dálkovým výhledem, která ani nejsou nikde uvedena.
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21 – územní systém ekologické stability
ÚAP:
Dle grafického znázornění jsou v území prvky nadregionální – biokoridor K 35 MB,
regionální – biocentrum 1203 Jelínka. V doprovodném obrázku v textu jsou znázorněny
prvky, které zasahují do jihovýchodní části řešeného území regionální biokoridor a regionální
biocentrum. Severní částí prochází regionální biokoridor. V grafické části jsou znázorněny
prvky místní úrovně.
Doplnění:
Dle ZÚR KHK do jihovýchodní části řešeného území nezasahují prvky regionální
úrovně. Původně byly tyto prvky součástí Studie NR ÚSES KHK 2010.
V dosud platné ÚPD obce jsou uvedeny prvky regionální úrovně, které však v platné
ZÚR KHK uvedeny nejsou. V ZÚR KHK jsou uvedeny prvky charakteru biokoridoru – RK 729
a RK H016, 1202 Novoveská hůra (hraniční).

22 – významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Lázeňský potok- Javorka
Jedná se o údolí přirozeně meandrujícího potoka s břehovými porosty a přilehlými
loukami s vlhkomilnou vegetací. VKP byl vyhlášen Okresním úřadem Jičín v r. 1997.
Doplnění:
Oznámení o registraci VKP bylo vydáno Okresním úřadem Jičín pod č.j.
RŽP/VKP/60/97-Sm.

23 – významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – vodní plochy, toky, lesy.
Doplnění:
Zákon č. 114/1992 Sb. vyjmenovává tyto VKP: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. V řešeném území se jedná o vodní toky, rybníky a lesy.

28 – přírodní rezervace včetně ochranného pásma
ÚAP:
V datové části obsaženo - OP. Zasahuje zde OP Přírodní rezervace Kamenná hůra.
PR se nachází mimo řešené území.
Doplnění: ---
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30 – přírodní park
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Přírodní park Sýkornice byl zřízen v roce 1984 Okresním národním výborem
v Jičíně podle tehdy platných právních předpisů jako oblast klidu ve stejnojmenném lesním
celku na východním okraji Nové Paky. Je to rozsáhlý lesní komplex, který leží jihovýchodně
od Nové Paky a zasahuje obce Vidochov (k.ú. Vidochov a k.ú. Stupná), Nová Paka (k.ú.
Radkyně a k.ú. Štikov) a Pecka (k.ú. Bělá u Pecky). Celková plocha přírodního parku činí
252,2 ha. Terén je poměrně členitý, zbrázděný údolími několika potoků, z nichž největší je
Štikovský potok na jižní hranici parku a Sýkornický potok, na kterém se na terénních
stupních vytvořily výrazné vodopády, které jsou vyhlášeny přírodní památkou. Nadmořská
výška území roste od 370 m k téměř 500 m v západní části. Území přírodního parku je
pokryto lesem, neleží v něm žádná trvalá sídla. Mezi lesními porosty převažují smrkové
monokultury s fragmenty přirozených dubohabřin a bučin na plošinách a suťových lesů na
svazích údolí. V bezprostředním okolí vodních toků se zachovaly zbytky olšin. Charakteru
lesních porostů odpovídá i bylinný kryt. Podrost smrkových monokultur tvoří nenáročné
acidofilní druhy rostlin, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), lipnice hajní (Poa nemoralis),
borůvka černá (Vaccinium myrtillus), starček vejčitý (Senecio ovatus), netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora), mléčka zední (Mycelis muralis) aj. V izolovaných zbytcích porostů
s přirozenou dřevinnou skladbou je rostlinný kryt bohatší. Ve fragmentech dubohabřin rostou
sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), lilie
zlatohlávek (Lilium martagon), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), rozrazil lékařský
(Veronica officinalis), ve zbytcích květnatých bučin najdeme svízel vonný (Galium odoratum),
věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis) aj.
V olšinách podél Štikovského potoka je hojná bledule jarní (Leucojum vernum). V těchto
lesích se vyskytují druhy obratlovců charakteristické pro tento biotop – káně lesní (Buteo
buteo), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), datel černý
(Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), sojka obecná (Garrulus
glandarius), sýkory (Parus spp.), brhlík lesní (Sitta europaea), pěnice (Sylvia spp.), budníčci
(Phylloscopus spp.) atd. a v současné době je zde možné také potkat např. čápa černého
a největší evropskou sovu - výra velkého (Bubo bubo). Na území parku vznikla naučná
stezka směrem od Štikova k přírodní památce Sýkornické vodopády s informačními
tabulemi, na které je popsána charakteristická flóra a fauna této oblasti. Území parku slouží
jako rekreační a turistická oblast v bezprostřední blízkosti Nové Paky, která je protkána
množstvím lesních cest vhodných k procházkám a pěší turistice.
Doplnění:
Přírodní park zasahuje do území ze severozápadu jen jeho menší částí.
31 – přírodní památka včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Přírodní památka Kalské údolí
Na hranici mezi územím městysu Pecka a územím Vidonice, Borek a Vřesníka se
nachází zaříznuté údolí horního toku Bystřice. Toto údolí bylo 4. 1. 1999 vyhlášeno za
přírodní památku Kalské údolí. Celková rozloha této přírodní památky je 24,6 ha,
v řešeném ORP zasahuje obec Pecka plochou 18,4 ha. Jedná se o typickou podhorskou
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krajinu se zaříznutým údolím potoka místy s přirozenými porosty bučin, vlhkomilnými
společenstvy nivních luk a bohatým porostem bledule jarní. Lokalita je také výskytem
obojživelníků a řady druhů ptáků.
Doplnění: ---

32 – památný strom včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
U Borovičky - borovice lesní (Pinus sylvestris L.) nacházející se v obci Pecka v poli při
silnici z Pecky do Vidonic. Název dostala podle místního názvu „U Borovičky“. Stáří stromu je
cca 150 let, výška 15m, obvod kmene 180 cm.
Vidonická lípa - lípa srdčitá (Tilia cordata) nacházející se v obci Pecka na okraji
panelové cesty. Vyhlášena byla v r. 1996.
Doplnění:
PS U Borovičky je o výšce 18 m a obvodu kmene 180 cm.
Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně
orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti
a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní,
má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku
průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná
pro strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace (cit.
§ 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

37 – lesy ochranné
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Lesy ochranné 28 ha (0,6 % z celkové rozlohy lesa).
Doplnění: ---

38 – lesy zvláštního určení
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Lesy zvláštního určení 39 ha (0,9 % z celkové rozlohy lesa).
Doplnění: ---
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39 – lesy hospodářské
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Lesy hospodářské 98,5 % (z celkové rozlohy lesa).
Doplnění: --40 – vzdálenost 50 m od okraje lesa
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Doplnění:
Vzdálenost 50 m od okraje lesa vychází ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a je
limitující pro umisťování staveb a činností vyžadujících vynětí z PUPFL (pouze odůvodněné
požadavky) a umisťování staveb do blízkosti lesních pozemků, resp. porostů, jež by mohlo
snížit funkce lesa nebo naopak ohrozit majetek a zdraví osob fyzických a právnických.

41 – bonitovaná půdně ekologická jednotka
ÚAP:
V datové části obsaženo.
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které
vycházejí z kódů mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Třídy ochrany
uvádí Metodický pokyn OOLP/1067/1996 MŽP k odnímání půdy ze ZPF. Zemědělskou půdu
je nutno odnímat pro nezemědělské účely přednostně z tříd 5, 4 a 3.
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu. Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Výměra zemědělské půdy (ha) 1 a 2 třídy ochrany k 31. 12. 2012
Název obce Celková Zemědělská
Zemědělská
Podíl zemědělské půdy 1. a 2.
plocha
půda celkem půda 1. a 2. třídy
ochrany
k celkové
obce
třídy ochrany výměře zemědělské půdy v %
Pecka
2303,7
1365,6
414,1
30,3

Doplnění: ---
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42 – hranice biochor
ÚAP:
V datové části obsaženo.
Doplnění: ---

43 – investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
ÚAP:
V datové části obsaženo.
V textové části jsou plochy a linie znázorněny v doprovodném obrázku.
Doplnění:
Plošně rozsáhlé plochy investic do půdy jsou ve střední a východní části řešeného
území. Investice do půdy zde mají plošný charakter v podobě areálů plošného odvodnění.
Jejich smyslem je zvýšení půdní úrodnosti, resp. změna vodního režimu půdy. V současné
době umožňuje jejich budování zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, avšak téměř se neprovádějí pro jejich problematickou ekonomickou návratnost.
44 – vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Název
Povolení
Zdroj pitné vody Vod.200/88Vidonice
321/Bl

Kdo vydal
ONV Jičín

Kdy vydal
7. 11. 1988

Obec
Pecka

Výměra ochranného pásma vodního zdroje v ha

Pecka
Zdroj pitné vody Vidonice

1
0,44
0,29
0,15

2

2a
13,91
1,87
12,05

2b
160,16
151,33
8,82

N

Celkem
174,51
153,49
21,02

Doplnění: --45 – chráněná oblast přirozené akumulace vod
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Do území zasahuje CHOPAV Východočeská křída a zaujímá rozlohu 866,77 ha.
Doplnění:
CHOPAV Východočeská křída byla vyhlášena nařízením vlády České socialistické
republiky dne 24. června 1981. Nařízení obsahuje vymezení oblasti, zákazy činnosti, jež by
mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Do řešeného území zasahuje od jihovýchodu.
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47 – vodní útvar povrchových, podzemních vod
ÚAP:
V datové části obsaženo.
Útvar: Podkrkonošský permokarbon.
Doplnění:
Západní a střední část území odvodňuje tok Javorky, která pramení severně od
řešeného území a vlévá se jako levobřežní přítok u Skřivan do Cidliny (délka toku 39,05 km,
plocha povodí 280,0 km2).
Východní část odvodňuje a z části do území zasahuje říčka Bystřice, která pramení u
Vidonic a jako největší přítok se z levé strany vlévá v Chlumci nad Cidlinou do Cidliny (délka
toku Bystřice 62,7 km, plocha povodí 379,2 km2).

48 – vodní nádrž
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo - Krakůvka.
Doplnění:
V území leží 10 bezejmenných vodních ploch, a to jak rybníků a rybníčků, tak
požárních nádrží a koupaliště.

49 – povodí vodního toku, rozvodnice
ÚAP:
V datové části obsaženo.
Celé území patří do povodí Labe. Do území zasahují hydrologická povodí 3. řádu
Bystřice, Cidlina po Bystřici a Labe po Úpu.
Doplnění: ---

54 – objekt/zařízení protipovodňové ochrany
ÚAP:
Název
SO ORP
Hráz nádrže Nová Paka
Pecka

Obec
Pecka

Typ opatření
hráz

Vodní tok
Javorka

Od ř.km
38,35

Do ř.km
38,35

Doplnění: ---
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55 – přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
OP Lázní Bělohrad – pásmo II., výměr MZ, č.j.LZ/32884 – 31. 3. 1960.
Doplnění: --61 – poddolované území
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – Pecka – suroviny rudy.
Doplnění: --62 – sesuvné území jiných geologických rizik
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Obec
Pecka
Pecka
Pecka
Pecka
Pecka

Lokalita
Kal
Staňkov
Uhlíře
Staňkov
Koupaliště

Klasifikace
Sesuv
Sesuv
Sesuv
Sesuv
Nezpevněný svah

Aktivita
Potenciální
Potenciální
Potenciální
Potenciální

Rozsah
Plošný
Plošný
Plošný
Plošný
Plošný

Doplnění: ---

64 – staré zátěže území a kontaminované plochy
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Přehled stávajících SEZ (bodových) evidovaných na území SO ORP Nová Paka:
Obec
Pecka

Katastrální
území
Bělá u Pecky

Pecka

Kal

Název

Zdroj

U hřiště

MPD,
M. Pivrnec

Skládka
ČGS

Riziko
kvalitativní
3-střední

Riziko
kvantitativní
4-bodové

dle

Doplnění: ---
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67 – technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – 3x vodojem, 1x čerpací stanice vodovodu.
Doplnění: ---

68 – vodovodní síť včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
- Pecka: zdrojem je pramen jímaný „U lázní“ o vydatnosti 6 l/s; vodojemy „Na hradě“ 65 m3,
451,00 m n. m. a „Pod hradem“, 65 m3, 415,00 m n.m. Napojeny jsou také m.č. Bělá u Pecky
- Bukovina u Pecky – Arnoštov: zdrojem vody je studna P1 o vydatnosti 0,5 l/s z roku 1965
a vrt BK1 o vydatnosti 4 l/s z roku 1994. Pod tlakem vodojemu Bukovina, 100 m3, 509,00 m
n. m. Vodovodní potrubí z PVC, oceli a litiny je v dobrém stavu. Na tento vodovod je
připojeno také Horní Javoří (m.č. obce Pecka)
- Pecka-Staňkov: vodovod v majetku a správě sdružení občanů; původní vodovodní řady
byly částečně rekonstruovány novými řady PVC, přívodní řad do obce je DN 110 mm
- Vidonice: zdrojem vody je pramenní jímka o vydatnosti 1,1 l/s, u zdroje ATS a akumulační
prostor 35 m3; na vodovod je napojeno i další sídlo – Kal (m.č. obce Pecka)
Pozn. M.č. Pecky Horní Javoří byla napojena v uplynulých dvou letech (viz dotazník),
vodovod však není uveden v datech ÚAP.
Doplnění:
Dle PRVK Kk má místní část Arnoštov společně s obcemi Bukovina u Pecky a Horní
Javoří vybudován společný vodovod. Denní maximum potřeby vody činí 0,7 l/s. Zdrojem
vody je studna P1 o vydatnosti 0,5 l/s z roku 1965 a vrt BK1 o vydatnosti 4 l/s z roku 1994 na
katastru obce Bukovina. Voda je čerpána do vodojemu Bukovina o obsahu 100 m3, který je
na úrovni 509 m n. m. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem.
Kapacita zdroje a objem vodojemu mají značné rezervy, které umožní bez problémů pokrýt
plánovaná rozšíření.
Bělá u Pecky napojena na vodovod Pecka. Zdrojem vody je pramen jímaný „U lázní“
do studny položené severně od obce. Vydatnost pramene je udávána 6,0 l/s. U studny je
čerpací stanice pro dvě tlaková pásma. Každé pásmo má svůj vodojem.
Vodojem „Na hradě“ o objemu 65 m3 na úrovni 451,00 m n. m. pro horní pásmo, vodojem
„Pod hradem“ o objemu 65 m3 na úrovni 415,00 m n. m. pro spodní pásmo. Kvalita surové
vody je vyhovující. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem.
Místní část Bukovina u Pecky má společně s obcemi Arnoštov a Horní Javoří
vybudován společný vodovod. Denní maximum potřeby vody činí 0,7 l/s. Zdrojem vody je
studna P1 o vydatnosti 0,5 l/s z roku 1965 a vrt BK1 o vydatnosti 4,0 l/s z roku 1994 na
katastru obce Bukovina. Voda je čerpána do vodojemu Bukovina o obsahu 100 m3, který je
na úrovni 509 m n. m. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem.
Kapacita zdroje a objem vodojemu mají značné rezervy, které umožní bez problémů pokrýt
plánovaná rozšíření.
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Místní část Horní Javoří není vybavena veřejným vodovodem. V obci je pouze několik
domů připojeno na zdroj bývalého státního statku, o němž není nic známo. Ostatní obyvatelé
jsou zásobeni individuálně, pomocí domovních studní. Vzhledem k poloze osady – osada na
vrcholu hřbetu tvořeného propustnými horninami – dochází k nedostatkům vody v místních
lokálních zdrojích.
Místní část Kal má společně s obcí Vidonice vybudován společný vodovod. Denní
maximum potřeby vody činí 0,6 l/s. Zdrojem vody je pramenní jímka o údajné vydatnosti 1,1
l/s na katastru obce Vidonice. V blízkosti jímky je automatická tlaková stanice s akumulačním
prostorem o objemu 35 m3. Žádný vodojem v systému není.
Pecka má vybudovaný vlastní veřejný vodovod. Zdrojem vody je pramen jímaný „U
lázní“ do studny položené severně od městyse. Vydatnost pramene je udávána 6,0 l/s.
U studny je čerpací stanice pro dvě tlaková pásma. Každé pásmo má svůj vodojem.
Vodojem „Na hradě“ o objemu 65 m3 na úrovni 451,00 m n. m. pro horní pásmo, vodojem
„Pod hradem“ o objemu 65 m3 na úrovni 415,00 m n. m. pro spodní pásmo. Kvalita surové
vody je vyhovující. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem.
Místní část Staňkov má vybudován lokální vodovod. Denní maximum potřeby vody
činí 0,2 l/s.
Místní část Vidonice má společně s obcí Kal vybudován společný vodovod. Denní
maximum potřeby vody činí 0,6 l/s. Zdrojem vody je pramenní jímka o údajné vydatnosti 1,1
l/s na katastru obce Vidonice. V blízkosti jímky je automatická tlaková stanice s akumulačním
prostorem o objemu 35 m3. Žádný vodojem v systému není.
69 – technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného
pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Doplnění: --70 – síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Doplnění:
Dle PRVK Kk nemá místní část Arnoštov vybudovaný žádný kanalizační systém.
Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem
vyústěným do vsakovací drenáže.
Bělá u Pecky má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace.
Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích přepadem. Obec
Bukovina u Pecky má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace.
Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.
Bukovina u Pecky má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové
kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích
s přepadem.
Horní Javoří má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace.
Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.
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Kal má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace. Odpadní
vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.
V Pecce je vybudován systém jednotné kanalizace pozůstávající ze stok uložených
v hloubkách jeden až dva metry. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí v sídle jsou
vypouštěny do vod povrchových prostřednictvím 10 výustí, kterými jsou zakončeny
samostatné části kanalizace. Jedná se o jednotnou nesystematickou kanalizaci se
společným odváděním vod splaškových, dešťových, povrchových i balastních. Kanalizace je
celkově ve špatném stavu. Stoky jsou betonové, kameninové a cca 600 m je z PVC.
Splaškové vody sociálního charakteru jsou do kanalizace vypouštěny zpravidla přes
biologické septiky. Zbývající část odpadních vod je likvidována v jímkách na vyvážení
a prostřednictvím septiků s následným využitím drenážního podmoku a vypouštěním
odpadních vod do vod podzemních. Vyústění kanalizace je provedeno do obcí protékajícího
recipientu Javorka a jeho levostranného přítoku Lhotského potoka.
V roce 2013 by měla být dokončena samostatná splašková kanalizace se
zakončením na ČOV.
Staňkov má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace.
Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.
Vidonice mají vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace.
Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.

71 – výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – fotovoltaická elektrárna Vidonice.
Doplnění: --72 – elektrická stanice včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Zásobování elektrickou energií je z hlediska současného odběru a výhledu dobře
zajištěno.
Doplnění:
Zásobování předmětného území el. energií zajišťuje 21 elektrických stanic (TS)
s instalovaným transformačním výkonem 6940 kVA. Z uvedeného počtu TS se podílejí na
zásobování průmyslového odběru 2 TS s instalovaným transformačním výkonem 880 kVA.
Zásobování obyvatelstva a služeb zajišťuje 18 TS s instalovaným transformačním výkonem
5150 kVA. El. stanice Vidonice (TS 879) je součástí fotovoltaické výrobny el. proudu
a spolupracuje se systémem VN.
číslo
TS
251
252
254
443

název
Pecka – Tiba
Pecka l
Pecka – Obec
Pecka – ZVU

rok výstavby

TS

majitel

zděná
zděná
příhradová
2sl.-bet.

1952
1977
1950
1970

cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
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519
621
669
759
783
798
847
707
240
256
403
255
253
801
227
587
879

Pecka ll - Náměstí
Pecka – Autokemp
Pecka – rekreace
Pecka –U hřbitova
Pecka – U továrny
Pecka – U kostela
Pecka - ČOV
Arnoštov
Bělá u Pecky
Bukovina u Pecky
Horní Javoří
Kal
Lhota u Pecky
Staňkov ll - Obec
Vidonice
Vidonice –Masokom
Vidonice FVE

příhradová
2sl.-bet
příhradová
příhradová
příhradová
1sl.-bet.
příhradová
příhradová
příhradová
2sl.-bet.
příhradová
příhradová
zděná
1sl.-bet.
zděná
příhradová
kabelová

1976
1991
1986
1997
1999
2001
2009
1990
1980
1990
1957
1990
1950
2002
1955
1981
2010

ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí

Dle § 46 a v souladu s § 98 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících OP dle zákona
č. 79/1957 a § 19 zákona č. 222/1994 Sb. (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení
v elektroenergetice platná následující OP:
Zařízení

Dle zákona č.
79/1957

stožárové el. stanice 10
nad 1 kV do 52 kV

Dle zákona č.
222/1994 Sb.

Dle zákona č.
458/2000 Sb.

7

7

-

2

vestavěné stanice od
obestavění výrobny

-

1

elektřiny od oplocení
nebo zdi
30

20

20

zděné el. stanice do
52 kV

73 – nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Řešené území patří z hlediska zásobování elektrickou energií mezi bezproblémové.
V případě kalamitní situace je zásobování el. energií zajištěno z propojeného systému VN.
Doplnění:
Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Řešené území spadá v zásobování elektrickou energií do oblasti napájecího bodu (TR)
110/35 kV Nová Paka. Situace v zásobování elektrickou energií je příznivá vzhledem k tomu,
že TR 110/35 kV se nachází v blízkosti řešeného území. Zásobování el. energií zajišťuje
nadzemní vedení VN 381 TR Nová Paka – TR Lipnice, které je propojeno s vedením VN
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VN 540. Mimo výše uvedené nadzemní vedení VN 381 a přípojek ku stávajícím el. stanicím
prochází řešeným územím nadzemní vedení 2x110 kV (V 1116 – 7) do TR Nová Paka.
Dle § 46 a v souladu s § 98 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících OP dle zákona
č. 79/1957 a § 19 zákona č. 222/1994 Sb. (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení
v elektroenergetice platná následující OP:
Zařízení

Dle zákona č.
79/1957

Dle zákona č.
222/1994 Sb.

Dle zákona č.
458/2000 Sb.

nadzemní vedení
nad 35 kV do 110 kV

15

12

12

10

7

7

nadzemní vedení do
35 kV – vodiče bez
izolace

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě
strany.
74 – technologický objekt zásobování zemním plynem včetně ochranného a
bezpečnostního pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – regulační stanice VTL, STL.
Doplnění: --75 – vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – VTL – OP, BP; STL – OP, BP (není všude na
STL).
Území je zásobováno zemním plynem z vysokotlakých plynovodů ve správě VČP Net, s.r.o:
- VTL plynovod Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem - Pecka - Nová Paka;
- VTL plynovod Konecchlumí - Lázně Bělohrad – Pecka.
Doplnění:
Ochranná pásma
Pro plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena BP/OP, která je
nutné respektovat:
OP VTL
- u vysokotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v ZÚ i mimo ně na obě strany od osy
plynovodu................................................................................................................4 m
BP VTL
- u vysokotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v ZÚ i mimo ně na obě strany od osy
plynovodu..............................................................................................................20 m
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OP STL
- u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v ZÚ na obě strany od osy
plynovodu...........................................................................................................1 m

- u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek mimo ZÚ na obě strany od osy
plynovodu...........................................................................................................4 m

81 – elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
V prostoru řešeného území se nacházejí tři základové stanice (vysílače)
provozovatelů elektronické komunikace. Jejich provozovateli jsou Telefónica O2, a.s.
(Vidonice a Pecka) a České radiokomunikace a.s., (Lhota u Pecky).

Doplnění: ---

82 – komunikační vedení včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
Katastrálním území prochází 6 radioreléových tras. Severní okraj řešeného území
protíná rr trasa Telefónica O2 ve směru Červený Kostelec – vysílač Tábor. Střední částí
území procházejí rr trasy Českých radiokomunikací, a.s., z vysílače Zvičina ve směru na
Jičín (2x), Novou Paku a dále do severní části KHK ve směru na Vidochov a vysílač Tábor.
Téměř celé řešené území spadá do dvou vymezených ochranných pásem radioreléových
tras Ministerstva obrany ČR.
Doplnění:
Řešeným územím prochází dálkový kabel provozovatele ČEZ ICT Services, a.s.,
který se dotýká katastrálního území městyse Pecky, Lhoty u Pecky a Vidonic. Místní
telekomunikační síť podchycuje všechna sídla spadající do řešeného území. Z dalších
radiokomunikačních služeb sítě GMS, které jsou v současné době v řešeném území
uplatněny, jsou provozovatelé T-Mobile a Vodafone. Členitost terénu způsobuje v některých
lokalitách nedostatečnou dostupnost služeb systému mobilních telefonů.
OP u dálkových kabelů je 1,5 m na obě strany od trasy kabelu.

91 – silnice II. třídy včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – vedení silnice II/284.
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Doplnění:
Územím obce okrajově prochází vedení silnice II/284 (Nová Paka – Lázně Bělohrad –
Miletín). Tato silnice umožňuje převážnou část dopravních vazeb území na nadřazenou
silniční síť.
OP silnice II. třídy (mimo ZÚ), které stanovuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění, dosahuje vzdálenosti 15 m od osy vozovky.

92 – silnice III. třídy včetně ochranného pásma
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – III/28420, III/28440, III/28441, III/28442,
III/28443, III/28444 a III/28418.
Doplnění:
Dopravní obsluha území je vázána především na síť silnic III. třídy, které tak tvoří
základní komunikační systém území. Územím jsou vedeny silnice III. třídy umožňující
propojení s okolními obcemi a dále vazby území na nadřazenou silniční síť. Jsou to silnice
III/28420 Pecka – Bělá u Pecky (II/284), III/28440 Borovnice – Pecka – Tetín (II/284),
III/28441Horní Javoří – Bukovina u Pecky – (III/28440), III/28442 Horní Brusnice – Vidonice –
(III/28440), III/28443 Pecka – Staňkov a III/28444 Vidoň (II/284) – Kal – (III/28442). Silnice
III/28418 se v území uplatňuje pouze okrajově a to svým napojením od Nové Paky na silnici
II/284. Dopravní význam těchto silnic je tedy především pro dopravní vazby místního
charakteru. Tomuto významu odpovídají i jejich parametry. Jejich vedení je možné
považovat za stabilizované.
OP silnice III. třídy (mimo ZÚ), které stanovuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění, dosahuje vzdálenosti 15 m od osy vozovky.
93 – místní a účelové komunikace
ÚAP:
U místních částí obce Pecka, Bukoviny, Arnoštova a Horního Javoří, neexistuje řádné
napojení na páteřní komunikace, jež je v současnosti tvořeno pouze místní komunikací
značného podélného sklonu a s problematickým vyústěním.
Doplnění:
Nebyly zjištěny komunikace, které by bylo možno zařadit do kategorie místních
komunikací (místní komunikace I. a II. třídy). V území se tak vyskytují pouze místní
komunikace III. třídy a jejich dopravní význam je tedy především pro umožnění přímé
dopravní obsluhy jednotlivých objektů.
95 – železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
ÚAP: --Doplnění:
Nejbližší železniční stanice je v Borovnici (4 km) na trati Pardubice - Turnov, dále
v Lázních Bělohradě (10 km) a Nové Pace (8 km).
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106 – cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo.
V regionu se v současnosti nacházejí pouze regionální cyklotrasy KČT, a to:
4096 Horní Brusnice – Pecka – Nová Paka – Hřídelec – Lázně Bělohrad – Šárovcova Lhota,
4135 Boháňka – Lázně Bělohrad – Bělá u Pecky – Mostek,
4137 Pecka – Kal – Miletín,
4141 Bělá u Pecky – Vřesník – Vidoň.
Dalším významným směrem je spojení Nové Paky s turisticky atraktivním městysem
Pecka. Dnes již v daném směru vede cyklotrasa 4096, avšak ta je vedena čistě po silničních
komunikacích, včetně silnice II/284 a s poměrně značným převýšením. Navrhovaná
cyklotrasa by byla vedena z východního okraje Nové Paky směrem na Štikov a odtud po
místní komunikaci až ke Štikovskému rybníku. Odtud by pokračovala údolím Štikovského
potoka do Bělé, odkud by již mohla být vedena po stávající silnici III. třídy do Pecky. Z
důvodu zachování původního rázu krajiny je doporučeno v úseku Štikovský rybník – Bělá
vést cyklotrasu po cyklostezce s přírodním povrchem.
Pěší turistické značení je velice husté – křižovatkami jsou obce Pecka a Nová Paka.
Značení prochází všemi obcemi. Na Novopacku jsou vyznačené také trasy pro běžecké
lyžování – v okolí obcí Pecka a Nová Paka - a v zimě jsou zde v provozu i lyžařské vleky v
Nové Pace, Pecce a Staré Pace.
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Doplnění:
Cyklotrasy:
4096 – Horní Brusnice – Vidonice – Staňkov – Zemanovsko,
4135 – Mostek – Bělá u Pecky,
4137 – Pecka – Miletín,
4141 – Vidoň – Borovnice – rozc.
Cyklostezky v okolí Pecky – Trasa za nezapomenutelnými výhledy kolem Pecky –
silniční kola:
Kemp (0) - Pecka (1) > Lhota (1,9) > Staňkov (2,4) > Vidonice (4) > Kal (7) > Vidoň
(12,3) > Tetín (13) > Vřesník (17,7) > Bukovina (18,5) > Arnoštov (19) > Horní Javoří (19,5) >
Bělá (21,5) > Stupná (23,8) > Pecka kemp (29,5)
Z kempu do Pecky – po sjezdu kolem hřbitova za mostem vlevo. Průjezd Lhotou
a Staňkovem je pohodlný – za Staňkovem prudší stoupání – na vrcholu odbočka vlevo.
Červený vrch – nejvyšší bod Peckovska 540 m n. m. Do Vidonic prudší sjezd – z Vidonic až
k autobusové zastávce na „Kalovském kopci“ resp. U Borovničky, stoupání. Až do Kalu na
náves sjezd – na Valy po zelené turistické značce nejdříve po silnici, potom polní cestou –
mírné stoupání – z Valů se vraťe zpět na silnici a pokračujte v původním směru. Až do
Vidoně prakticky sjezd a rovina – pojedete „Kalským údolím“ (největší lokalita bledule jarní
v okrese Jičín) – vlevo v lukách vrch Homolka. V Tetíně možnost občerstvení na Dupačce –
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z Tetína až nad Vřesník 2 km stoupání. Na bukovinské křižovatce vlevo a v Bukovině vpravo
(u hřbitova výhled na Krkonoše, před hřbitovem mapa Podzvičinska s odpočívadlem) a polní
cestou na Krkonošskou vyhlídku a zpět. Od hřbitova sjezd až na konec Arnoštova, potom
stoupání k lesu, kraťoučký sjezd ke křížku a následuje prudký sjezd přes Horní Javoří až do
Bělé (nejnižší bod Peckovska 350 m n. m.). Z Bělé proti proudu Zlatnice – rovina a mírné
stoupání až do levotočivé zatáčky ve Stupné, kde odbočíte po modré turistické značce na
polní cestu, která vás dovede na silnici Borovnice – Pecka. Po silnici sjezd až do kempu.
Trasy okolo Pecky: Krásnými peckovskými lesy za kouzelnými vyhlídkami
a k prameni Javorky:
Z peckovského náměstí se vydáme po modře značené turistické cestě severním
směrem. Podél potoka Brodku projdeme části Pecky, Lhotu a Staňkov a budeme stoupat k
vysílači. Při pohledu zpět se nám naskytne kouzelný pohled na Pecku, za ní na Novou Paku,
vrch Kumburk a na druhé straně na Zvičinu. Od vysílače pokračujeme stále po modré vpravo
po hřebeni. Vpravo pod lesem uvidíme ves Vidonice s kostelem sv. Jana Křtitele.
Dále pokračujeme lesní cestou s výhledem na Krkonoše a na Zvičinu až k železniční
stanici Mostek. Cestou nás jistě v lese před Mosteckými lázněmi zaujme množství velkých
kupovitých mravenišť mravenců lesních. Od nádraží dojdeme do obce na silnici vedoucí ze
Dvora Králové do Nové Paky. My se dáme vlevo a po silnici se dostaneme do Borovničky,
kde odbočíme vlevo k místní železniční zastávce - tam začíná zeleně značená turistická
trasa směrem k Pecce. Zanedlouho dojdeme na místo U červeného kříže, které je označeno
červeným dřevěným křížem. Pověst vypráví, že se na tomto místě propadla do bažin
hospoda i s loupežnickou bandou. My se u kříže obrátíme a vrátíme se několik metrů zpět
směrem na Borovničku až k lesní cestě na levé straně, na kterou odbočíme. Dojdeme na kraj
lesa a pokračujeme dále asi 400 m severním směrem k mysliveckému posedu na obzoru,
odkud je překrásný výhled na Krkonoše přecházející na východě do hor Orlických. Od
posedu pokračujeme jižním směrem přímou cestou k okraji lesa. Při pohledu od posedu
k lesu je pramen asi 300 m vpravo od místa, kde jsme před chvílí vyšli z lesa. Pramen
Javorky je na kraji lesa označen javorem a pískovcovou deskou. Do Pecky pokračujeme
lesní cestou, po které jsme přišli od posedu, stále jižním směrem. Po 1 km mírného stoupání
se dostaneme na zeleně značenou cestu a po ní budeme pokračovat po hřebeni vpravo.
Opět asi po 1 km odbočíme na zelené vpravo a nepříliš prudkým sestupem se dostaneme
přes Myší díru k bývalým lázním a pak po silnici kolem autokempu do Pecky.

Cyklostezky v okolí Nové Paky – Lázně Bělohrad, Pecka – horská kola:
Nová Paka > Studénka (2,5) > Pustá Proseč (4,4) > Hřídelec (6,5) > Svatojánský
Újezd (10) > Lázně Bělohrad (13) > Brtev (15) > Vřesník (17) > Valy (hradiště) (19) > před
Kalem (20) > Bukovina (22) > Krakonošova vyhlídka (23) > Pecka (25,5) > Stupná (28,5) >
Sýkornické (Novopacké) vodopády (31,5) > Nová Paka (35)
Středně náročný okruh od žel. stanice Nová Paka město vede nejprve centrem města
k viaduktu u vlakového nádraží. Odtud nás modrá turistická cesta dovede do osady
Studénka a podle hřbitova nás zavede do lesa. Asi po 200 m lesního úseku odbočíme vlevo
stále po modré sjedeme okolo osady Pustá Proseč k místnímu hřbitovu u přejezdu přes
silnici. Příjemným lesním úsekem nás modrá navede do obce Hřídelec. Zde se napojíme na
červenou a otevřenou krajinou se přes krátký lesík a po přejezdu silnice ocitneme v osadě
Svatojánský Újezd. Odtud stále po červené sjedeme až do Lázní Bělohrad. Na místním nám.
K.V. Raise se napojíme na žlutou a kolem rybníka Pardoubek si to zamíříme po asfaltové
silničce do osady Brtev. Odtud nás čeká dnešní první stoupání k obci Vřesník. Zde na silnici
(rozcestí) se odebereme mírně vlevo na zelenou tur. cestu a krátkým prudkým stoupáním
okolo zbytků hradiště Valy dojedeme na rozcestí těsně před obec Kal. Zde uhneme prudce
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vlevo a po úzké cestičce projedeme údolíčkem a vystoupáme k silnici u obce Bukovina.
V Bukovině zahneme u hřbitova vpravo, po modré trase dojedeme přes místo s nádherným
výhledem „Krakonošova vyhlídka“, dále lesním úsekem do městyse Pecka. Pod náměstím
se napojíme na zelenou a po krátkém silničním úseku sjedeme vpravo na cestu (stále po
zelené). Nejprve vystoupáme ke kostelu sv. Máří Magdalény a poté nás čeká sjezd k obci
Stupná. Tady se dáme po silnici vlevo a po pár stech metrech začneme stoupat od silnice
vpravo k Sýkornickým vodopádům. Dále nás zelená turistická cesta dovede kolem
štikovského autodromu zpět do Nové Paky.

Cyklostezky v okolí Nové Paky – Okruh Pecka, Kozinec – horská kola:
Nová Paka > Sýkornické (Novopacké) vodopády (3,5) > Stupná (5,5) > Pecka (8,5) >
Borovnice ŽST (13,5) > Horka u St. Paky (16,5) > Kozinec (19) > Na Veselce sedlo (20,5) >
Nová Paka, klášterní chrám (23,5) > Nová Paka (24)
Krátký, ale nelehký okruh nás zavede po zelené turistické cestě přes centrum města
stupáním přes čtvrť Habeš do Štikova. Kolem Štikovské rokle dále k Sýkornickým
vodopádům a dále lesním klesáním až dolů na silnici. Zde se dáme doleva a po pár stech
metrech se dáme v obci Stupná dále po zelené doprava. Příkrým stoupáním dojedeme ke
kostelu sv. Máří Magdalény a sjedeme do Pecky k obecnímu úřadu. Tady se dáme severním
směrem po žluté kolem hřbitova a koupaliště dále k rybníku a po krátkém silničním úseku
vystoupáme dále po žluté až na hřbet kopce nad Borovnici. Odtud po vrstevnici pojedeme
SZ směrem 3 km po silnici až na křižovatku se státní silnicí I/16 v Horkách u St. Paky. Zde
musíme odbočit vlevo a jet po zelené asi 700 m po „nebezpečné“ silnici I/16. Pak zabočíme
vlevo (stále po zelené) a po 400 m jízdě po vrstevnici nás čeká krátké, ale náročné stoupání
na vrch Kozinec s krásným výhledem do okolí. Na východní straně náhorní plošiny Kozince
pokračujeme dále po zelené prakticky nesjízdným sjezdem. Nejhorší pasáže doporučujeme
sejít raději pěšky.
V sedle Na Veselce se dáme necelý kilometr po silnici vlevo a z ní pak sjedeme
vpravo dále po zelené na polní cestu až ke klášternímu chrámu v Nové Pace. Odtud je
poslední hezký pohled na centrum Nové Paky. Za dalších 400 m jsme již u startu trasy.
Trasy v okolí Pecky: Od hradu ke hradu:
Na náměstí zamáváme hradu peckovskému a vydáme se po zeleně značené cestě
západním směrem za hradem kumburským. Půjdeme po silnici kolem školy, pak se stočíme
vpravo a sejdeme do údolí Javorky. Bočním údolíčkem stoupáme až ke kostelu sv. Máří
Magdalény. Před sebou vidíme údolí Zlatnice se vsí Stupnou a stráň s novými roubenými
chalupami Arcadian parc holandské společnosti, za sebou Pecku s hradem a kostelem sv.
Bartoloměje a nad městečkem Zvičinu. Sejdeme až na silnici do obce, kde odbočíme vlevo
a po asi 1 km chůze podél říčky Zlatnice, ve které se ve středověku rýžovalo zlato, odbočíme
vpravo.
Na tomto místě máme možnost ze silnice nepokračovat po zelené, ale jít neznačenou
cestou asi 1,5 km proti proudu potoka, který ve Stupné zprava vtéká do Zlatnice, a vidět
chráněný přírodní výtvor Novopacké vodopády (horní vysoký 3,8 m, dolní 8 m). Od
vodopádů se stejnou cestou vrátíme zpět až na silnici.
Dále pokračujeme po zelené přírodním parkem Sýkornice, přírodní památkou
vyhlášenou v roce 1980 na rozloze 3,99 ha, kolem areálu ve Štikovské rokli, kde se jezdí
vrcholné evropské autokrosové soutěže, přes část obce Štikov do centra Nové Paky
(Novopacká klenotnice, paulánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie, Městské
muzeum Nová Paka). Tam změníme u železniční zastávky barvu turistického značení ze
zelené na červenou a pokračujeme západním směrem na Pošmistrův kopec a do Brda. Po
jižním okraji obce se podél lesa dostaneme na křižovatku turistického značení Skalku pod
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Kumburkem. Stále jdeme po červené až do místa, kde je odbočka vlevo, přejdeme na žlutou
značku a dostaneme se po chvíli prudkým stoupáním ke zřícenině hradu Kumburk (642 m).
Z věže hradu je krásný kruhový výhled na Krkonoše s podhůřím, Polabí až ke Kolínu,
Jičínsko, Náchodsko, Orlické hory, Trosky, Tábor, Kozákov, Ještěd a České středohoří.
V jedné z věží, tzv. Panenské, byla vězněna Alžběta Kateřina Smiřická poté, co se
zamilovala do prostého poddaného kováře a neuposlechla domluv a pohrůžek svého
bohatého otce Sigmunda Smiřického.
V pověsti se vypráví, že páni našich hradů Kumburku a Pecky dávali svým poddaným
špatný příklad snášenlivosti a dobrého sousedství, kde mohli, jeden druhému škodili. A tak si
Kumburští vydržovali lotra a psance ze své vsi Brda a dávali mu slušné odměny za škody,
které způsoboval na statcích Peckovským, kteří se ho marně snažili polapit a zneškodnit.
Občerstvení je možné v restauraci Klepanda, ke které se dostaneme tak, že sejdeme
po žluté na červenou značku a pokračujeme asi 2 km vlevo. Z Klepandy se vrátíme stejnou
cestou po červeném značení až ke Skalce, kde přejdeme na zelené značení, které nás pak
dovede do Staré Paky. Odtud máme možnost vrátit se do Pecky autobusem nebo můžeme
využít železnici k cestě do Borovnice a odtud dojít asi 4 km jižním směrem po žluté turistické
cestě do Pecky.

Výlety krátké – ze stránek městysu
ZA PRAMENEM JAVORKY (pro rodiny s dětmi)
Říčka Javorka pramení na úbočí zalesněného hřbetu Kazabrud a má několik zdrojnic
(pramenů). Počátek jedné s dostatkem vody i v suchém létě se nachází asi 2,7 km
od koupaliště. 600 m po odbočení vlevo na vrcholu stoupání zelené značky, která vede
z Pecky na vlakovou zastávku v Borovničce, je na okraji lesa kamenem označen turistický
pramen Javorky. O 150 m dále po okraji lesa začíná zdrojnice. Pěšky i na kole: Pecka (zelená značka) koupaliště - turistický pramen Javorky. Zpět stejnou cestou. Celkem 5 km,
pěšky cca 1,5 hod.
NA KRKONOŠSKOU VYHLÍDKU (pro rodiny s dětmi, seniory, cyklisty)
Nedaleko hradu Pecka se nachází poutavá vyhlídka (532 m n. m). Pěšky: Pecka (modrá značka) Krkonošská vyhlídka. Zpět stejnou cestou. Celkem 5 km, cca 1,5 hod.
Na kole: Pecka (silnice) Bukovina - pěší modrá značka) Krkonošská vyhlídka. Zpět stejnou
cestou. Celkem 6 km, cca 1,5 hod.

Výlety celodenní
ZA DALEKÝMI VÝHLEDY NA ZVIČINU (pro rodiny s dětmi, seniory, cyklisty)
Zvičina - 671 m - největší vrchol Podkrkonoší. Turisticky navštěvovaný vrchol s téměř
kruhovým výhledem. Často využíván jako místo kulturních, společenských a sportovních
akcí. Proto byl vytvořen pěší vyhlídkový okruh Zvičinské vyhlídky s 5 zastaveními. Na vrcholu
stojí Raisova chata s možností občerstvení a otáčivou rozhlednou, kostelík sv. Jana
Nepomuckého. Ze severní strany jsou lyžařské vleky se sjezdovkami. Pěšky: Pecka (červená značka) Kal 3 km - Zvičina 8,5 km. Zpět po stejné trase nebo Zvičina - (žlutá
značka) Borek 4,5 km - údolí Bystřice 6,5 km - (silnice) Kal 8,5 km - (červená značka) Pecka.
Celkem 11,5 km, cca 3 hod. Na kole: Pecka - (č. 4096) Bělá u Pecky 2 km - (č. 4135)
Stupná, rozcestí 5 km - Borovnice - Borovnička - Mostek 16 km - (č. 4086) Hroní Brusnice Zvičina 21 km - (pěší žlutá značka) Borek - údolí Bystřice 28 km - (č .4137) Pecka. Celkem
31 km. S přiblížením: 1) vlakem/autobusem/autem do Bílé Třemešné - (zelená značka)
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Zvičina 4 km. Zpět Zvičina - (červená značka) Bílá Třemešná. Celkem 8 km, cca 2 hod.
2. autobusem/autem do Třebihoště - (modrá značka) Zvičina. Zpět stejnou cestou. Celkem 6
km, cca 1,5 hod. Okruh Zvičinské vyhlídky: vyhlídkový okruh po místním značení je 2,5 km
dlouhý.
PŘES KAMENNOU HŮRU DO BĚLOHRADU (pro rodiny s dětmi, seniory, cyklisty)
Kamenná hůra je přírodní rezervací, která se nachází nedaleko Horní Nové Vsi. Je
chráněna již od roku 1956, a to díky tzv. nahé bučině. Její rozloha činí cca 11 ha.
Pěšky: Pecka - (žlutá značka) Horní Javoří 2 km - (zelená značka) Dolní Javoří - Horní Nová
Ves 6 km - (žlutá značka) Lázně Bělohrad 8,5 km - (modrá značka) Bukovina u Pecky 14 km
- Krkonošská vyhlídka 15 km - Pecka. Celkem 17 km, cca 4,5 hod.
Na kole: Pecka - Červená Třemešná 23 km - (č. 4137) Vidoň - Kal - Pecka. Z rozcestí
nad Peckou do Mostku po silnici a č. 40863. Celkem z Mostku 39 km, z Pecky 25 km.
S přiblížením: autem do Lázní Bělohrad. Vycházka na Byšičky.
ZA ACHÁTY DO NOVÉ PAKY (pro rodiny s dětmi, seniory, cyklisty)
Nová Paka - východní brána geoparku UNESCO. Město leží v podhůří Krkonoš.
Mimořádnou geologickou expozici najdete v Klenotnici českých polodrahokamů.
V Suchardově domě sídlí městské muzeum se zajímavou vlastivědnou expozicí. Pěšky:
Pecka - (zelená značka) Stupná 9,5 km - Nová Paka. Celkem 9 km, cca 2,5 hod. Zpět
do Borovnice a dál po žluté značce + 4 km. Na kole: Pecka - (č. 4096) Bělá u Pecky Radkyně - Nová Paka 8 km. Zpět stejnou cestou. Celkem 16 km.
NA PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ (pro rodiny s dětmi - některé úseky méně vhodné
pro kočárky, seniory, cyklisty na MTB)
Přehrada Les Království - významná technická památka. Kamenné věžičky
s červenou stříškou na koruně hráze vystavěné v pseudogotickém stylu v roce
1910 připomínají něco krásného, skoro pohádkového. Naučná stezka Lesem Království pohodlná cesta prochází kolem 7 odpočinkových míst, kde se každý může blíže seznámit
s lesnictvím, dendrologií, flórou i faunou. Sluční kameny - přírodní památka, výrazný skalní
útvar. Pěšky: Pecka - (modrá značka) Staňkov 2,5 km - Mostek 7,5 km - (žlutá značka)
Debrné 13 km - Sluční kameny 15 km - Hájemství 17 km - (zelená značka) - NS Lesem
Království - přehrada Les Království 20,5 km - Aleje 21,5 km (červená značka) Bílá
Třemešná 25 km. Celkem: 25 km, cca 6 hod. Na kole: Pecka (č. 4096) Vidonice - Horní
Brusnice 6,5 km - (č. 4086) Mostek 9 km - Debrné 13 km - (č. 4322) Hájemství 17 km - (č.
4088 a pěší modrá značka) přehrada Les Království 21 km - (č. 2/č. 24) Aleje 22 km (silnice) Bílá Třemešná 25 km - Dolní Brusnice. Celkem 28 km. Zpět: Dolní Brusnice (silnice) Horní Brusnice 3 km - (č. 4096) Pecka + 10 km
Turistické trasy:
Nová Paka – Pecka – Kal – Zvičina – červená,
Lázně Bělohrad – Horní Javoří – Pecka – Borovnice – žlutá,
Lázně Bělohrad – Bukovina u Pecky – Krkonošská vyhlídka – Pecka – modrá,
Nová Paka – Sýkornice (Novopacké vodopády) – Pecka – zelená,
Kal – Valy (hradiště) – Vřesník – zelená.

53

Pecka - Územní plán – Průzkumy a rozbory

Sjezdové a běžecké tratě

Možnosti zimních sportů a využití nekrytých sportovišť jsou daná polohou regionu.
Mírné podnebí je určitým omezením. Přesto nabízí Novopacko dostatek příležitostí lyžařům
všech kategorií. Jednotlivá střediska uspokojí potřeby hlavně obyvatel spádových oblastí za
příznivé ceny. Některé sjezdovky nabízejí umělé zasněžování. Sjezdové tratě: Nová Paka,
Stará Paka, Pecka. Sjezdové tratě jsou v pláncích označeny šipkou. Běžecké tratě spojují tři
významné oblasti regionu - Novou Paku, Starou Paku a Pecku.
Lyžařský areál s vlekem leží u silnice na Dvůr Králové n. Labem na severním svahu
s mírným sklonem. Sjezdovka je dostatečně široká a vhodná pro relaxaci rodin s dětmi,
lyžařů začátečníků a lyžařů rekreantů. Díky umělému osvětlení je sjezdovka využívána i ve
večerních hodinách.
111 – objekt požární ochrany
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo – SDH Pecka.
Doplnění: ---
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116 – počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku
ÚAP:
V datové části obsaženo.
Doplnění:
Dle sdělení městysu bylo k 31. 12. 2012 postaveno 0 bytů.
117 – zastavitelná plocha
ÚAP:
V grafické i datové části obsaženo, jsou převzaty z ÚPD – plochy bydlení,
občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování.
Doplnění:
viz kap. I. 4.

118 – jiné záměry
ÚAP:
viz kap. I. 4.
Doplnění:
viz kap. I. 4.
119 – další dostupné informace
ÚAP:
Horninové prostředí a geologie
Geologické podloží je tvořeno převážně permokarbonskými usazeninami (pískovce,
slepence, jílovce), vulkanickými horninami zčásti metamorfovanými (amfibolity, diabasy,
melafyry, porfyry), paleolitickými horninami zvrásněnými a metamorfovanými (fylity, svory)
a tercierními vulkanickými horninami (čediče, fonolity, tufy).
Radonové riziko z geologického podloží je přechodné až střední.
Skály u hradu jsou pod číslem 1449 registrovány jako významná geologická lokalita
a pod číslem 267 je veden Lom v Pecce.
Ochrana přírody a krajiny
V doprovodném obrázku v textové části je znázorněno migračně významné území
a dálkový koridor, které zasahují do severní a západní části řešeného území.
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území.
plocha ekologicky stabilních ploch
KES = —————————————————
plocha ekologicky nestabilních ploch
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Pro řešené území má hodnotu 1,49 a patří tak do krajinného typu B - krajina
intermediální. KES 0,9 – 2,9: území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou
technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků (území mírně
stabilní).

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Výměra zemědělské půdy (ha) k 30. 6. 2012
Název
obce

Celková
plocha
obce

Orná
půda

Zahrady

Ovocné
sady

TTP

Pecka

2303,1

732,9

55,4

11,3

566,0

Zemědělská Podíl ZP
půda
k celk.
ploše
obce
(%)
1365,5
59,3

Pecka
Lesnatost: 31,6 % (průměrná). Lesní vegetační stupeň převažuje 4 – bukový, pouze v
jižní části zasahuje vegetační stupeň 3 – dubobukový. Převažující soubory lesních typů: 4K,
4S, 4M, 4N, 4B, 4V, 3L.
Celé území patří do PLO 23 – Podkrkonoší.
Technická vybavenost
Technická vybavenost obcí ORP Nová Paka
Obec
vodovod
plyn
Pecka
ano
ano

kanalizace
ano

ČOV
ano

Plánuje se vybudování bioplynových zemědělských stanic v obci Brdo a Vidonice.
Zbylou část instalovaného výkonu představují fotovoltaické instalace. Ty jsou všechny
domovní (např. na střechách rodinných domů nebo objektů menších firem) s výjimkou nově
vzniklé (r. 2010) fotovoltaické elektrárny ve Vidonicích (místní část Pecky) o instalovaném
výkonu 0,85 MW, jejíž realizace byla příčinou záboru pozemku I. třídy ochrany o rozloze 1,6
ha.
Tabulka č. 3.6.4: Zdroje el. energie ve SO ORP Nová Paka dle typu a instalovaného výkonu
v MW
Obec
typ energie
sluneční
plynová a spalovací Celkem
Pecka
0,891
0,891
Signál mobilních operátorů pokrývá dostatečně celé území, slabší pokrytí je
v závislosti na orografických podmínkách ve velmi členitém terénu jako oblast údolí Zlatnice
mezi Bělou u Pecky a Stupnou nebo Kalské údolí. U operátora T-Mobile je dále zhoršený
signál v mnoha údolních polohách, kde jsou lokalizována také některá menší sídla, jako
Pustá Proseč, Dolní Javoří, Valdov, Česká Proseč, Stav, Bukovina u Pecky nebo Kal.
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Doprava
Tabulka č. 3.6.1: Intenzita dopravy v ORP Nová Paka v letech 2005 a 2010 podle ŘSD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
284
5326
2 271 40
2 637 2 677 2 631 +1,7
Nová Bělá u
2430
%
Paka
Pecky
k.z.
284
5308
1 428 33
1 769 1 817 2 029 -10,4 Bělá u Lázně
2436
%
Pecky Bělohrad
Vysvětlivky: A – číslo komunikace; B – označení sčítacího úseku; C – denní intenzita těžkých
vozidel (2010); D – denní intenzita osobních vozidel (2010); E – denní intenzita jednostopých
motorových vozidel (2010); F – roční průměr denních intenzit (2010); G – roční průměr
denních intenzit (2010; přepočtený dle metodiky CSD 2005); H - roční průměr denních
intenzit(2005); I – změna v %; J – definice počátku sčítacího úseku; K – definice konce
sčítacího úseku; n/a - nesčítáno
Zdroj: Sčítání dopravy 2010, Sčítání dopravy 2005
V porovnání výsledků mezi sčítání vozidel ŘSD mezi roky 2005 a 2010 došlo:
- k stagnaci provozu na silnici Štikov směr Bělá u Pecky,
- k snížení došlo i na komunikaci z Bělé na Lázně Bělohrad.
Předpokládaný další rozvoj silniční sítě
Klíčem k řešení celé problematiky silniční dopravy v území SO ORP Nová Paka je
dopravní řešení v centru města Nová Paka, kde je nejvíce soustředěno kritických míst
i bodových závad se zásadním dopadem na životní prostředí města. Řešením je vybudování
jihovýchodního obchvatu Nové Paky. Navržená trasa moderní silnice v délce 8,5 km
v provedení S11,5/70 začíná před místní částí Kumburský Újezd, který míjí po jihovýchodním
okraji. Dále prochází mezi posledním domem a hřbitovem ve Studénce, v Heřmanicích
mostem překonává železniční trať a dalším mostem přechází rybník a silnici do Přibyslavi.
Ve Štikově obchvat po mostní konstrukci překoná silnici do Pecky a u místního
autokrosového areálu vyústí do největší mimoúrovňové křižovatky na trase. Hned poté
následuje nejdelší most - 496 metrů dlouhá estakáda přes hluboké údolí. Dále trasa
obchvatu mezi kravínem a vodojemem míjí východní konec sídla Vrchovina a končí ve
Vidochově napojením na stávající komunikaci I/16. V současnosti je záměr ve fázi přípravy
dokumentace pro stavební povolení. Dodržení původně odhadovaného termínu výstavby v
roce 2014 bude závislé na rychlosti výkupu potřebných pozemků a celkovém dostatku
finančních prostředků pro realizaci stavby. Stávající tah silnice I/16 mezi Kumburským
Újezdem a Vidochovem by měl být převeden do kategorie silnic nižších tříd.

Tabulka č. 3.6.5: Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (spojů / den)
Spojení do
pověřené obce (Nová Paka)
krajského města (Hradec Králové)
X
+
X
+
Pecka
14
3
12
1
X ... běžný pracovní den + ... nepracovní dny (nižší z hodnot pro sobotu či neděli)
- ... nehodnoceno
Zdroj: platné jízdní řády ČD a autobusových dopravců, září 2012
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Tabulka č. 3.6.7: Hodnocení dopravní obslužnosti obcí
Obec
Spojení do
pověřené
obce, krajského města
ORP
(Hradec Králové)
(Nová Paka)
X
+
X
+
Pecka

2

0

2

-1

minimální průměrná celková
známka
známka
známka
1
-1
0,75

Tabulka č. 3.6.8: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury
Obec
vodovod
plyn/CZT
kanalizace
ČOV
Pecka
ano
ano
ano
ano
2: obec je plně vybavena

Hodnocení
2

Sociodemografické podmínky
Tabulka č. 3.7.2: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2005 – 2011 v SO ORP Nová Paka
Obec
Rok
Rozdíl mezi lety 2011 a 2005
2005
2011
Absolutně
Relativně (%)
Pecka
1 269
1 275
6
0,47
Tabulka č. 3.7.3: Vývoj přirozeného a migračního přírůstku v obcích SO ORP Nová Paka
mezi lety 2005 – 2011
Obec Počet
Přirozený přírůstek
Migrační přírůstek
obyvatel
2005-2009
2007-2011
2005-2009
2007-2011

Pecka

2009

2011

let
abs.

1 302

1 275

-1

roční
rel.
(%)
-0,02

5 let
abs.
-3

roční
rel.
(%)
-0,05

5 let
abs.
35

roční
rel.
(%)
0,54

5 let
abs.
14

roční
rel.
(%)
0,22

Tabulka č. 3.7.5: Podíl věkových skupin obyvatel v roce 2011 a index stáří v obcích SO ORP
Nová Paka
Obec
Věková skupina
Index stáří
<= 14
15 - 64 let
65 +
Pecka
14,3
67,1
18,7
1,31

Tabulka č. 3.7.6: Podíl počtu obyvatel na počtu obyvatel nad 14 let dle nejvyššího
ukončeného vzdělání
Bez vzdělání,
Vyučení a
Úplné střední s Vysokoškolské
nezjištěné,
střední bez
maturitou a
neukončené
maturity
vyšší odborné
základní,
a nástavbové
základní
Pecka
17,8
42,4
27,7
8,9
Zdroj: Zdroj dat: ČSÚ - SLDB 2011 – předběžné výsledky
Kapacita mateřské školy v Pecce je rovněž plně obsazená, zatímco kapacita místní
základní školy je obsazena přibližně z poloviny (55 % z 200 míst). Podobně kapacita
mateřské školy v Pecce je obsazená (17 míst) zatímco kapacita základní školy je
nenaplněná (obsazeno 10 míst z 25).
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Tabulka č. 3.7.7: Školy a školská zařízení v SO ORP Nová Paka v roce 2011
Obec
mateřské
základní školy
střední školy
školy
1.-5.
1.-9.
ZUŠ
obory SŠ
gymnázium
ročník
ročník
Pecka
1
0
1
0
0
0
Zdroj: ČSÚ - Městská a obecní statistika, 2012; dotazníkové šetření

lékárenská péče

Pecka
0
0
1
0
0
0
Zdroj: ČSÚ - Městská a obecní statistika, 2012; dotazníkové šetření

lékaře
specialisty

gynekologa

stomatologa

pro děti a dorost

pro dospělé

ambulance

zdravotnické
středisko

Tabulka č. 3.7.8: Zdravotnická zařízení v SO ORP Nová Paka v roce 2010
Obec
Ordinace
praktického
lékaře
včetně
detašovaných

0

0

Bydlení
Tabulka č. 3.8.1: Srovnání počtu trvale obydlených domů a bytů v obcích SO ORP Nová
Paka
Obec
Trvale obydlené domy
Trvale obydlené byty
SLDB 2001
SLDB 2011
SLDB 2001
SLDB 2011
Pecka
363
374
457
449
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001,2011 – předběžné výsledky

Tabulka č. 3.8.3: Základní údaje o domech v obcích SO ORP Nová Paka
Obec
Domy
Trvale
Z trvale obydlených domů Neobydlené
celkem
obydlené
druh domu
domy
domy
rodinné
bytové domy
domy
Pecka
621
374
347
17
247
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – předběžné výsledky
V obcích Pecka ....však tvořily neobydlené domy okolo 40 %. Správní obvod se
vyznačuje starším bytovým fondem, převažují zde byty vybudované v období 1946-1990.

Tabulka č. 3.8.4: Dokončené byty v letech 2005-2011
Obec Dokončené byty v letech
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011

Pecka

5

2

4

4

4

7

6

Celkem
2005
2006
-2009 -2010
21
25

2007
-2011
26
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Tabulka č. 3.8.5: Dokončené byty
Obec
2005-2009
Dokončené
byty

Roční průměr

Pecka

21

4,2

Obec

2007-2011
Dokončené
byty

Roční průměr

26

5,2

Pecka

Průměr
dokončených
bytů/
1000
obyvatel/rok
3,25

Průměr
dokončených
bytů/
1000
obyvatel/rok
4,02

Hodnocení
indikátoru

2

Hodnocení
indikátoru

2

Rekreace a turistika
Na území Novopacka se nachází následující chráněná území: obec Pecka –
Přírodní památka Kalské údolí – chrání přirozený tok Bystřice s nivními loukami a
přirozenou bučinou.
Tabulka č. 3.9.2: Průběžné hodnocení turistické atraktivity jednotlivých obcí SO ORP Nová
Paka
Obec
Podíl
Přírodní
KulturněSportovněCelková
potenciálních atraktivita
historická
turistická
turistická
rekreačních
atraktivita
atraktivita
atraktivita
ploch [%, rok
2011]
59,8
18
Pecka
1
4
13
Z hodnocení jasně vyplývá, že nejvíce atraktivní z pohledu rekreace a cestovního
ruchu jsou Pecka a Nová Paka, ostatní obce dosahují přibližně poloviční turistické atraktivity.
Největší ubytovací kapacitu v zařízeních vyšší kvality poskytuje obec Nová Paka a
Pecka.

celkem

lůžek

celkem

lůžek

celkem

lůžek

celkem

lůžek

Pecka 2

lůžek

celkem

Tabulka č. 3.9.3: Hromadná ubytovací zařízení v obcích SO ORP Nová Paka v roce 2012
Obec Hotely
Penziony
Apartmány
Ubytovny
Kempy

90

1

14

0

0

0

0

2

393

60

Pecka - Územní plán – Průzkumy a rozbory

Tabulka č. 3.9.4: Byty k individuální rekreaci, hromadná ubytovací zařízení a počty lůžek v
SO ORP Nová Paka
Obec
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
rodinných chat
lůžek v
HUZ
lůžek v
lůžek
domů
rodinných (2012)
HUZ
celkem
sloužících
domech k
(2012)
rekreaci
rekreaci**
(2011)*
1393
Pecka
224
47
896
5
497
* Dle předběžných výsledků SLDB 2011, definován jako Rodinné domy neobydlené sloužící
k rekreaci.
**Počet lůžek v bytech k individuální rekreaci byl vypočítán jako počet rodinných domů
sloužících rekreaci x 4
Z tabulky výše je patrné, že největší počet rekreačních lůžek v domech pro rekreaci
se nachází v Nové Pace, avšak co se týče jak lůžek v HUZ, tak i celkového počtu
rekreačních lůžek – v tomto směru dominuje obec Pecka.
Dalším podstatným ukazatelem rekreace je turisticko-rekreační zatížení území, které
vyjadřuje počet rekreačních a turistických lůžek na km2 rozlohy obce. Zcela dominantní
zatížení vykazuje pouze obec Pecka.
Tabulka č. 3.9.5: Turisticko-rekreační zatížení obcí v SO ORP Nová Paka
Obec
Počet rekreačních
Turisticko-rekreační
a turistických lůžek na km2 zatížení
Pecka
60,5
zcela dominantní
Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006; vlastní
výpočty
Hospodářské podmínky
Průměrná roční míra nezaměstnanosti správního obvodu je za období 2007 až 2011
6,95 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti v pětiletém období, a to téměř dvojnásobnou oproti
průměru správního obvodu, vykazuje Vidochov (12,07 %). Naopak nejnižší vykazuje Pecka
(5,63 %).
Tabulka č. 3.10.1: Průměrná roční míra nezaměstnanosti (%) v období 2007 až 2011
Obec
Průměrná roční míra nezaměstnanosti
2007
2008
2009
2010
2011
Průměr
Pecka
5,04
4,08
6,15
7,40
5,47
5,63
Zdroj: MPSV

Tabulka č. 3.10.2: Průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
Obec
Průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
2007
2008
2009
2010
Pecka
13,8
26,9
243,5
293,0

2011
33,3

Všechny obce správního obvodu vykazují vysokou míru podnikatelské aktivity,
nejvyšší však Pecka a Nová Paka (nad 200).

61

Pecka - Územní plán – Průzkumy a rozbory

Tabulka č. 3.10.5: Míra podnikatelské aktivity (údaje k 31. 12. 2011)
Obec
Celkem
Míra podnikatelské aktivity
fyzických osob 2009
2011
2011
Pecka
305
217,4
239,2

změna 2009,
2011
+

Celkové hodnocení obce
Sečtením dosažených přepočtených bodů v jednotlivých pilířích lze vyhodnotit
celkové umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP Nová Paka. Každá obec mohla získat
bodové ohodnocení v rozmezí od -300 až po +300 bodů. Nejlepší hodnocení 133,5 bodů
obdržela obec Pecka.
Obec Pecka je ve všech třech pilířích hodnocena pozitivně (zařazení obce do skupiny 1).
Doplnění:
Bližší informace o geologicky významných lokalitách lze nalézt na www stránkách
ČGS (www.geology.cz). Přímo u hradu je ukázka permokarbonské flóry – část araukaritu
neboli zkamenělého stromu.
Informace z městysu:
Počet objektů individuální rekreace: 260, z toho 57 chat.
Počet obyvatel k 31. 1. 2013 – 1292 – z toho v jednotlivých částech: Arnoštov – 11,
Bělá u Pecky – 192, Bukovina – 36, Horní Javoří – 14, Kal – 57, Lhota u Pecky – 134, Pecka
– 734, Staňkov – 52, Vidonice – 62.
Za prací občané dojíždějí nejčastěji do Nové Paky (autobus, automobil), Jičína
(autobus, automobil), Bakova nad Jizerou (autobus).
Hlavními prioritami jsou: podpora výstavby RD, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj
zemědělství a podpora živnostníků.
Hlavní bariéra rozvoje je nedostatek pozemků v majetku městysu.
Technická infrastruktura
Vzhledem k tomu že místní vodovody jsou oddělené a zásobené odděleně z jednoho
zdroje není možno při jeho vyřazení zásobovat obyvatele vodou. Tudíž při jeho vyřazení
bude území zásobeno pomocí cisteren. Při dlouhodobém vyřazení je možno pustit do
vodovodu vodu užitkovou a zásobování pitnou vodou provádět pomocí vody balené nebo
cisteren. Jako náhradní zdroj při dlouhodobém vyřazení stávajícího zdroje lze použít pramen
v „Myší díře“ vzdálený cca 1 km vyhovující kvality surové vody vydatnosti 1,5 l/s.
Doprava
Autobusovou dopravu zajišťuje společnost OSNADO Stará Paka.
Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání
dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic Praha. Jedinými údaji z celostátního sčítání
dopravy jsou údaje z úseků na silnici II/284.
Silnice
II/284

Č.úseku
5-2430
5-2436

Úsek
Nová Paka – Bělá u Pecky
Bělá u Pecky – Lázně Bělohrad

I2000
10954
11085

I2005
10483
10303

I2010
9776
12782
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U ostatních silnic III. třídy nebyly intenzity dopravy podchyceny v celostátním sčítání,
a tak dle znalostí místních podmínek a ve vztahu k širším vazbám se dopravní zatížení na
ostatních silnicích III. třídy pohybuje v rozsahu 500 – 1000 vozidel za průměrný den roku.
S tím souvisí i výhledové šířkové uspořádání těchto silnic, pro které je odpovídající kategorie
S 7,5 - 6,5/40-50. U silnice II/284 je předpokládanou kategorií S7,5/60.
Hromadná doprava je realizována výhradně autobusovou dopravou. Tato doprava je
v současné době provozována 12 linkami, z toho 2 dálkovými a 10 příměstskými. Na území
je situováno celkem 10 zastávek, které svými docházkovými vzdálenostmi plně pokrývají
zastavěné území obce.
Silniční doprava
Základní komunikační systém území je v současné době tvořen sítí silnic III.
třídy a silnicí II/284. Silnice II/284 prochází územím pouze okrajově, kde od Nové Paky je
vedena do Bělé u Pecky, kde se její trasa lomí jižním směrem na Lázně Bělohrad. Síť silnic
III. třídy mají z dopravního hlediska již podstatně nižší význam. Jejich vedení a i vedení
ostatních veřejných komunikací je v území stabilizováno. Obsluha objektů je zajištěna buď
přímo ze silniční sítě nebo ostatními veřejnými komunikacemi přístupového charakteru, tedy
pouze místními komunikacemi III. třídy.
Doprava v klidu
Odstavování vozidel je vzhledem k typu zástavby zásadně uspokojováno převážně
v rámci vlastních pozemků či objektů. Parkovací možnosti jsou pouze u objektů vybavenosti
a na náměstí, či na návsích jednotlivých místních částí. Tento stav bude i nadále zachován
vzhledem k charakteru zástavby v území.
Veřejná doprava
Hromadná doprava je realizována výhradně autobusovou dopravou. Umístění
zastávek odpovídá současným potřebám a tyto svými docházkovými vzdálenostmi plně
pokrývají zastavěné území.

Nemotorová doprava
V území je vedena řada značených cyklotras a řada pěších turistických tras
s předpokladem jejich dalšího doplňování.
Rekreace
Pecka je vyhledávaným cílem turistických cest a místem rekreačních pobytů.
V provozu je Koupaliště a kemp Pecka s možností ubytování, stravování a bohatého
sportovního vyžití – tenisové, volejbalové kurty, koupaliště s úpravnou vody, fotbalové hřiště.
V zimě je v provozu lyžařský vlek a jsou zde ideální upravené terény pro běžky.

Lázeňský mikroregion
Lázeňský mikroregion se rozkládá v malebné krajině podhůří Krkonoš, která je velice
nesourodá. Velká rozmanitost krajiny, kopce i údolí, rybníky i louky, dávají vyniknout
historickým stavbám a památkám, narodilo se nebo žilo zde mnoho významných osobností
kulturního života. Namátkou jmenujme K. V. Raise (Lázně Bělohrad), K. J. Erbena (Miletín),
K. Haranta z Polžic a Bezdružic (Pecka), rod Pilařů - houslařů (Stará Paka) a další. Jak
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napovídá samotný název mikroregionu, je to území neodmyslitelně spojeno s lázeňstvím.
V sídle mikroregionu, v Lázních Bělohrad, od roku 1885 dodnes fungují slatinné lázně pro
léčbu poruch pohybového ústrojí. V minulosti existovaly lázně i v městečkách Miletín
a Pecka. Lázeňský mikroregion nabízí všem návštěvníkům po celý rok mnoho možností
k příjemnému strávení volného času.

Mikroregion Novopacko
Novopacko v Podkrkonoší leží mezi význačnými turistickými oblastmi Českého ráje
a Krkonoš. Tato zajímavá oblast je zhruba vymezena prostorem, jehož vrcholy tvoří hrady
Kumburk, Pecka, zaniklý Levín a lokalita Na Zámkách. V tomto prostoru, členěnému údolími
a táhlými hřbety, leží asi desetitisícové město Nová Paka, o kterém existuje zmínka již z roku
1357. Po dlouhá staletí byly osudy města spojeny s historií hradu Kumburk, protože bylo
poddanským městem Kumburského panství. Z Nové Paky vede zajímavá turistická cesta
„Máchova stezka“, která směřuje ke zříceninám hradu Kumburk a Bradlec, ale můžete využít
i řadu dalších možností, jako je cesta na Pecku přes Sýkornici s odbočkou na Lázně
Bělohrad. Na Novou Paku dnes přirozenou zástavbou navazuje obec Stará Paka. Je jistě
starší, ale připomínaná je v listinách od roku 1542. Dodnes se zde a v okolních obcích
dochovalo několik roubených lidových staveb, z nichž nejzajímavější je stará škola z roku
1799. Od konce 19. století se stala Stará Paka důležitou železniční křižovatkou. Dalším
významným místem Novopacka je známé letovisko, městečko Pecka, které je městečkem
jmenováno od roku 1382. Vzniklo pod stejnojmenným hradem v roce 1322. Městečko
proslavil především slavný spisovatel, cestovatel a hudebník Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic, jehož na Pecce císařští zatkli a v roce 1621 byl popraven na Staroměstském
náměstí v Praze. Hrad Pecka má velice zajímavou a poutavou expozici, rozhodně stojí za
návštěvu stejně jako nedaleké Lázně Bělohrad, kde se narodil spisovatel Karel Václav Rais.
Celé Novopacko nás zaujme krevelově zbarvenou půdou, tvary kopců, které v sobě skrývají
pohádkové poklady drahých kamenů, zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Jde o místo
svébytné, jakoby zahleděné do sebe, ale zároveň s krásnými výhledy do kraje i na nedaleké
Krkonoše. Tato skutečnost se odráží i ve světě duchovním, plném tajemství a záhad. Je to
kraj umělců, blouznivců, podivínů i spiritistů. O všech těchto zvláštnostech a historii města se
nejvíce dozvíte v historické expozici Městského muzea v Nové Pace, kde jsou pořádány
zajímavé výstavy.
Sdružení Podzvičinsko
Neziskové sdružení obcí, měst a městysů Podzvičinsko. Účelem sdružení je
spolupráce členských obcí a měst s cílem přispět k rozvoji oblasti Podkrkonoší především
v oblasti cestovního ruchu. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu
navenek. Spolupracuje na vytvoření strategie rozvoje oblasti Podkrkonoší.
1. Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního
ruchu včetně příslušných komplexních služeb, průkazný informační servis pro potřeby
cestovního ruchu s vypracovaným marketingem, a to při dodržování platných
právních norem.
2. Pro dosažení tohoto poslání sdružení usiluje o spolupráci mezi státem, obcemi,
občany a podnikatelskou veřejností při zachování přírodních a kulturních hodnot a je
oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské
a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
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MAS Brána do Českého ráje
Místní akční skupina – MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby
organizovat podporu venkovských záměrů na území nejprve dvou mikroregionů – Svazek
obcí Brada a mikroregionu Tábor a poté se přidaly další obce v okolí Nové Paky. Sdružení
bylo založeno (dle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dne 7. 11. 2006 na
principech evropské iniciativy LEADER. V současnosti zahrnuje celistvé území 35 obcí o
rozloze 326 km2. Sídlo sdružení a kancelář má v Libuni 27 (v budově obecního úřadu).
Ve všech orgánech MAS mají rovnoměrné zastoupení zástupci ze všech 4 částí území:
Svazek obcí Tábor (14 obcí), Mikroregion Tábor (11 obcí) a obce Novopacka (11 obcí). V
roce 2013 se k MAS přičlenil region Pojizeří.
Významné turistické území
Turisticky významné území Krkonoše a Podkrkonoší (Podzvičinsko)
TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší se nachází na severu Královéhradeckého kraje. Jeho
území sousedí při severní hranici s Polskou republikou a po jeho západní hranici
s Libereckým krajem. Východní část tohoto území, na kterém v oblasti cestovního ruchu
působí dvě organizace cestovního ruchu (dále jen OCR) „Krkonoše – svazek měst a obcí“ se
sídlem ve Vrchlabí a „Sdružení Podzvičinsko“ se sídlem v Lázních Bělohrad a pracovištěm
v obci Holovousy, se také rozkládá na území Libereckého kraje a jeho královéhradeckou
část tvoří 34 obcí spadající pod oblast Krkonoš a 68 obcí spadající pod oblast Podkrkonoší.
Největším městem na tomto území a zároveň druhé největší město v kraji je Trutnov (31 109
obyv.).
Městské muzeum a galerie
Byly zřízeny v jediném zachovalém objektu zříceniny gotického hradu, mohutném
dvoupatrovém Harantovském paláci. Expozice je věnována osobě Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic a v galérii jsou exponáty moderního sochařského umění.
Historie

První zmínka o osadě pochází z roku 1322 a již o šedesát let
později (roku 1382) byla osada Pecka povýšena na městečko. Městečku bylo uděleno právo
na pořádání tří výročních trhů. Roku 1633 pak Ferdinand II. na přímluvu převora
kartouzského kláštera Filipa Buschka povýšil městečko na město a přidělil mu znak.
Za třicetileté války však byla obec vydrancována císařským vojskem a vzápětí
vypálena Švédy. Další pohroma jej stihla roku 1830, kdy vyhořel i hrad, který již nebyl
obnoven v původním rozsahu a následně zpustl. Teprve roku 1940 byly započaty práce,
které částečně hrad zachránily.
Roku 1890 bylo město začleněno do jičínského hejtmanství, okres Nová Paka. Měl
197 domů, 1322 českých obyvatel. Ve městě byla radnice, pětitřídka, četnická stanice,
poštovní úřad, občanská záložna, mechanická pila, mlýn, výrobna člunků a výrobna
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rukodílného bavlněného zboží. Svěřený statek s pivovarem a myslivnou měl v držení kníže
Karel Trauttmansdorff.
Opodál města stály klimatické lázně „V lázních“, které v současné době již
nenajdeme. Ještě dnes najdeme v městečku několik původních roubených stavení a přímo
v obci se nachází barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl původně dřevěný, a který byl roku
1603 nahrazen kamenným. Jeho dnešní podoba pochází z let 1748 až 1758, kdy byl
přestavěn.
Od 22. června 2007 byl obci vrácen status městyse.
Arnoštov
Na jižním svahu Krkonošské vyhlídky, asi 500 metrů pod vrcholem byla založena
Arnoštem Schaffgottschem v 18. století ves Arnoštov. Původními obyvateli byli němečtí
kolonizátoři. Roubené chalupy byly postaveny kolem cesty do Horního Javoří. Na návsi stojí
prázdná kaplička se zvonicí. Ráz vsi se od doby vzniku moc nezměnil.
Bělá u Pecky
Obec Bělá u Pecky leží na soutoku tří potoků, kterými jsou Radkyňský potok, Zlatnice
a Javorka. Stejně jako u Horního Javoří i záznam o Bělé u Pecky pochází z první poloviny
16. století. V té době obec patřila k peckovskému panství. Osud obcí Bělé a Pecky se vyvíjel
společně.
V obci docházelo na konci 19. století a začátku 20. století jako v jiných částech
okresu k přestavbám roubených chalup a k demolicím. Ve středu obce byl přestavěn rodný
dům vikáře a konzistorního rady P. Jana Khuna čp. 7 z roku 1848. Kolem roku 1930 byla
zbourána kovárna čp. 55. V roce 1934 byl zregulován tok Javorky. V roce 1960 byla
zbourána hasičská zbrojnice z roku 1894. Kulturní ztrátou byla demolice kapličky z počátku
18. století při přestavbě silnice v roce 1964.
Horní Javoří
Obec Horní Javoří leží na severozápadním úbočí Krkonošské vyhlídky. Přesná doba
vzniku osady není známá. Bližší informace o vsi pocházejí z roku 1532 v souvislosti
s nákupem majetku Janem Litoborským z Chlumu. Později patřila ves Horní Javoří
k bělohradskému panství. Do vsi vede cesta od Arnoštova, dál pokračuje přes menší náves
do obce Bělá u Pecky. Ve vsi a jejím okolí jsou k vidění plastiky ze začátku 19. století. Na
návsi obce Horní Javoří stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1807.
Kal
Na výšině 3 kilometry jihovýchodně od Pecky leží ves Kal pojmenovaná buď podle
močálu a kalu, které ztěžovaly průchod kolem potoků Bystrého a Kalského nebo podle kůlů
(Koly) ohraničujících močály podél cest. Nejstarší zápis o obci je z roku 1497. Do roku 1850
patřila ves Kal k Miletínu, později se stala obcí okresu Hořice. Dne 1. ledna 1975 byla ves
Kal sloučena s Peckou.
Pecka
Roku 1382 byla osada povýšena na město. K městečku náležely lázně z 16. století
zbudované poblíž pramenů s léčivými účinky. Obec Pecka byla 1. září 2003 vyhlášena
Městskou památkovou zónou. Dokladem bohaté historie obce je řada kulturních památek.
Nejvýznamnější je hrad Pecka (od roku 1992 majetek obce), kostel sv. Bartoloměje barokně
přestavěný v polovině 18. století, budova obecního úřadu, budova Občanské záložny,

66

Pecka - Územní plán – Průzkumy a rozbory

budova fary. Vedle několika měšťanských domů z poloviny 19. století se dochovala řada
roubených chalup.
Vidonice
Ves Vidonice leží u silnice, kterou se dostaneme z Pecky do Dvora Králové. O jedné
z verzí jak vzniklo jméno Vidonice se píše toto: Je-li pravda, že původní osady staročeské
ponejvíce jméno podle rodu, jehož praotec osadu založil, pak podobně vznikl i název osady
Vidonic. První obyvatel, který se tu usadil, nazýval se Vidoň. Rodina jeho a její potomci podle
toho, jak potřeba kázala, přistavovali si nové příbytky kolem příbytku praotcova a podrželi po
něm i společné rodné jméno Vidonici. Druhá verze říká, že jméno vzniklo podle stezky
vedoucí do Vídně, odtud Videnice a později zkomoleně Vidonice.
Ve 14. století patřila ves podle starších záznamů k hrádku Bělušicím. O století později
byla ves rozdělena. Část patřila k panství bělušickému a druhou část prodal Čeněk
Vyšehněvský z Barchova Kuněšovi z Oděrad. Stejně jako Kal se i Vidonice staly majetkem
Alžběty z Barchova v roce 1497. Později i Vidonice patřily k Peckovskému panství.

Významné osobnosti
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, pán na Pecce (1564 – 21. 6. 1621)
Český šlechtic, spisovatel a hudební skladatel, v letech 1593-97 se účastnil války
s Tureckem, v roce 1598 podnikl s Heřmanem Černínem z Chudenic cestu do Benátek,
Palestiny a Egypta (cestopis Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud
po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta a do velikého města Kaira, potom
na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny, v pusté Arábii ležící; sám jej ilustroval a vydal, poslední
vydání Praha: Albatros, 2002).
V roce 1601 komorník Rudolfa II., dvorský rada císaře Matyáše. Roku
1618 konvertoval k utrakvismu a přidal se ke vzbouřeným stavům, v červnu 1619 se účastnil
tažení na Vídeň.
Za vlády Friedricha Falckého prezident české komory. Po bitvě na Bílé hoře zajat,
odsouzen a popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Z hudebního díla dochovány tři
kompletní skladby (mše na motivy madrigalu L. Marenzia a dvě moteta) a několik fragmentů.
Harantovské slavnosti
Harantovské slavnosti historického zpěvu (HSHZ) vznikly se záměrem a snahou
obnovit muzikantské tradice na hradě Pecka, které zde založil a rozšířil Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic, pán na Pecce. Konají se ve dvouletém intervalu od roku 1993, a to
vždy o víkendu, který je nejblíže 21. červnu, což je datum Harantovy popravy
na Staroměstském náměstí.
Vyhlašovatelem je Kulturní sdružení Harant Pecka spolu s Úřadem městyse Pecka.
Odbornou spolupráci poskytuje Artama – IPOS Praha.
Festivalu se účastní amatérské pěvecké sbory z České republiky i ze zahraničí.
Slavnosti jsou třídenní, přičemž hlavní část festivalu je soustředěna na sobotu. Pátek, který
je prvním dnem HSHZ, je zaměřen na slavnostní koncert domácího nebo zahraničního
sboru. V sobotu probíhá po slavnostním zahájení na peckovském hradě hodnocená
koncertní přehlídka. V Kafkově síni se jednotlivé sbory představují dvěma až třemi skladbami
z doby renesance a raného baroka v celkové délce osmi až deseti minut. Odborná porota
posuzuje jednotlivé soubory a jejich umělecký projev. Hlavních cen bývá pět, nejsou však
pevně dány kategorie, za které se ceny udělují.
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Sobotní odpoledne je věnováno odborným seminářům a koncertům jednotlivých
souborů, které jsou sice limitovány časem, ne však žánrem a dobou vzniku hudebních
skladeb. Koncerty probíhají zároveň na hradě a v kostele.
Tradičním slavnostním ukončením festivalu se stala nedělní mše v kostele svatého
Bartoloměje.
Důležitým mezníkem byl vznik Sborníku vícehlasých skladeb, který pravidelně
vychází od II. ročníku a ze kterého si soutěžící vybírají skladby pro hodnocenou přehlídku.
Autorem je dr. Martin Horyna.
Josef Štemberka (2. února 1869, Pecka – 10. června 1942, Lidice) byl český katolický kněz,
arcibiskupský notář, konsistorní arcibiskupský rada, lidický mučedník.
Narodil se ve vsi Pecka v chalupě č.p. 187 nad potokem Brodkem v rodině domácího
tkalce. Měl dalších šest sourozenců. Jeho matka byla sedm let upoutána na lůžko a zemřela,
když bylo Josefovi 11 let, pocházel tedy z velmi skromných poměrů. Byl velmi nadaný, stejně
jako jeho bratr Jindřich, proto po přímluvě svého učitele odešel studovat gymnázium do
Jičína. Bydlel na jezuitské koleji a živil se kondicemi a milodary, z domova nemohl dostávat
nic.
Po ukončení semináře se stal knězem. V roce 1909 nastoupil na své poslední
působiště do Lidic a tam zůstal 33 let. Do Pecky jezdil navštěvovat své tři sestry Anežku,
Poldičku a Lojzičku a do Rychnova nad Kněžnou jezdil za bratrem Jindřichem, advokátem.
Při jedné návštěvě se dohodl se sestrami, že na místě staré chalupy rodičů postaví vilku, kde
budou bydlet všichni společně. Sestry se zatím odstěhovaly do přízemí peckovské fary.
Začátkem roku 1942 se stavba chýlila ke konci, a proto se chystal na stěhování.
Lidice však postihla tragédie, která změnila i životy Štemberkových. Kdyby se stěhování
odbylo v předem daném termínu v květnu, tragédie by se ho nedotkla, on však vyhověl
žádosti svého nástupce, který nebyl na převzetí služby v Lidicích ještě připraven, a termín
odchodu odsunul o několik dní. Z vyprávění jeho farské hospodyně Antonie Škrdlové, která
přežila válku v koncentračních táborech a v roce 1945 se vrátila a dožila na Pecce, se
dozvídáme, jaký byl lidumil. Když začala druhá světová válka, nakoupil velké množství
dětského ošacení, protože odhadl, co vše se ve válce bude hodit. Osudné noci na 10. červen
v jedenáct hodin zazvonilo na faře gestapo, které nařídilo, že musí jít s nimi. Nic zlého
netuše si oblékl bílý oblek, který měl připraven na odjezd do lázní (měl ho na sobě poprvé,
hospodyně ho pak podle něj poznala na fotografiích mrtvých lidických mužů). Zůstal věrně až
do konce se svými lidickými spoluobčany, za které prosil o smilování. Poslední hodiny života
strávil ve sklepě Horákova statku, kde se s ostatními muži modlil a žehnal jim. Byl zastřelen
jako jeden z posledních, sice mu byla nabídnuta od gestapa milost, ale tu kněz žijící 33 let v
Lidicích nepřijal.
Dne 10. června 1949 mu byl slavnostně odhalen a vysvěcen pomník u zdi kostela sv.
Bartoloměje v Pecce. Dne 9. června 1991 byla na Štemberkově vile – dnešním zdravotním
středisku – zavěšena a poté slavnostně odhalena pamětní deska (autor kameník Veverka
z Miletína, dárce nejmenovaný).
Na Pražském hradě byl 28. října 1992 lidickému faráři in memoriam udělen Řád
Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.
Současnost:
Městečko Pecka mění v poslední době svou tvář. Po roce 1989 bylo opraveno
a zrekonstruováno mnoho domů. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce náměstí
a kašny, dokončena plynofikace obce a místní veřejné osvětlení. V roce 2002 byl dostavěn
dům s pečovatelskou službou (18 bytových jednotek) a dokončeny další tři bytové jednotky.
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V roce 2001 byl úspěšně schválen Územní plán obce Pecka, který byl klíčovým bodem
pro další investiční akce. Jeho schválením došlo k uvolnění lokalit pro novou bytovou
výstavbu a stavbu rodinných domků. U koupaliště byla vybudována čistírna odpadních vod
a ze SAPARDu, předvstupního fondu EU, byl vystavěn kemp a obslužné budovy
na koupališti. V roce 2002 byl opraven hradní most, roku 2003 vydlážděna cesta na hrad,
od roku 2004 probíhá celková oprava kostela sv. Bartoloměje, v roce 2006 bylo vybudováno
u základní školy víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dokončena oprava morového
sloupu na náměstí. V lokalitě u Tiby byla v roce 2007 dokončena infrastruktura
pro 16 rodinných domů, došlo též k rekonstrukci hasičské zbrojnice a kanceláří úřadu
městyse. V roce 2008 byla zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
pro Pecku a část Lhoty. Při slavnostních příležitostech, svátcích a o víkendech jsou
nasvíceny budovy hradu a kostela.
V rámci soutěže Vesnice roku do 3000 obyvatel byla v roce 2001 Pecka oceněna
modrou stuhou za společenský život v obci, v roce 2002 bílou stuhou za práci s mládeží,
v roce 2003 obsadila 3. místo v Královéhradeckém kraji a v roce 2004 obdržela diplom
za rozvoj rekreačního potenciálu obce.

69

Pecka - Územní plán – Průzkumy a rozbory

I.3. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
ÚAP:
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
• mineralogické
a
paleontologické
bohatství
PŘÍLEŽITOSTI
• využití ploch po dřívější těžbě nerostných
surovin – rekreační plochy, zalesnění,
prvky zeleně

SLABÉ STRÁNKY
• převažuje střední radonové riziko
z geologického podloží
HROZBY
• výstavba na lokalitách nevhodných
z hlediska
nestability
horninového
prostředí
• aktivizace sesuvných území v blízkosti
zástavby nebo inženýrských sítí

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• ve všech obcích jsou vodní zdroje • zhoršení přirozeného vodního režimu
podzemních vod
v krajině
v důsledku
nevhodného
hospodaření na sklonitých pozemcích =>
• dle dat VÚV T.G.M. se území SO ORP
zvýšené množství orné půdy na
Nová Paka nenachází ve zranitelné
sklonitých pozemcích na území všech
oblasti
obcí ve SO ORP
• stav útvarů podzemních a povrchových
vod je v celém SO ORP Nová Paka
nevyhovující
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
--• riziko lokálních povodní doprovázené
zvýšenou erozí půdy v územích s vyšším
podílem sklonité orné půdy – území
všech obcí ve SO ORP Nová Paka
• udržení zabezpečenosti kvalitních zdrojů
pitné vody

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• v roce 2010 nebyly překročeny hodnoty • na celém území SO ORP byly vyhlášeny
imisních limitů u PM10, SO2, NO2 a
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
benzenu a cílových imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví vzhledem k
kadmium a arsen stanovené na ochranu
překročeným imisním
limitům pro
lidského zdraví a imisní limit pro SO2 na
troposférický ozón. V jižní části území byl
ochranu ekosystémů a vegetace
překročen cílový imisní limit pro přízemní
ozon (AOT40) stanovený pro ochranu
• kvalitní životní prostředí v okolí obcí
ekosystémů a vegetace
• řada lokalit vedených jako stará
ekologická zátěž, a to ve všech obcích
s výjimkou Vidochova
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PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
• zateplování objektů a modernizace • nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění
zdrojů na vytápění
domácností)
v důsledku
používání
nešetrných technologií spalování a
• sanace starých ekologických zátěží,
spoluspalování komunálního odpadu
identifikace a odstranění černých skládek
(zamezení opětovnému vzniku)

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
• všechny obce a také SO ORP jako celek
spadá do území ekologicky mírně
stabilního
• dostatečné pokrytí prvky ÚSES
• v území se nachází MZCHÚ, přírodní
park Sýkornice
• v obcích Stará Paka, Úbislavice a Pecka
se nacházejí památné stromy
PŘÍLEŽITOSTI
• kvalitní péče o chráněná území – kvalitní
evidence, nájemní smlouvy o péči,
systém monitoringu a databáze ochrany
přírody
• možnosti čerpání finančních prostředků
z fondů Evropské unie, z MŽP, MZE,
MMR
a
SFŽP
pro
realizaci
krajinotvorných programů a ÚSES
• využití
územního
plánování
a
komplexních
pozemkových
úprav
k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území

SLABÉ STRÁNKY
• s výjimkou Staré Paky je v území několik
dílčích střetů zástavby či liniových staveb
s významnými migračními územími

HROZBY
• další
urbanizace
volné
krajiny,
fragmentace krajiny liniovými dopravními
stavbami
• nevhodně nastavená dotační politika,
zejména
v oblasti
zemědělství
podporující
velkoplošné
pěstování
zemědělských plodin s minimem podílu
zeleně
• nedostatek pozemků ve vlastnictví státu,
kraje nebo obcí pro směnu za pozemky
nezbytné pro realizaci prvků ÚSES a
dalších krajinotvorných opatření

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• v posledních letech nedochází k nijak • horší půdní a klimatické podmínky pro
dramatickým záborům zemědělské půdy
zemědělství
omezuje
zemědělské
ve většině obcí
hospodaření
• vcelku zcelené plochy zemědělské půdy
snižují ekologickou stabilitu území a
zvyšují riziko eroze
• vysoký podíl nepůvodního smrku může
způsobovat nižší odolnost lesních
porostů např. k napadení hmyzem,
větrným kalamitám, klimatickým změnám
apod.
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
• rekultivace půdy a navracení do ZPF, • znehodnocování
půdy
zvyšováním
erozí
a
využívání brownfields
intenzity
hospodaření,
chemickými látkami
• využití neobhospodařovaných pozemků
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•
•

ekologizace zemědělství
zvyšování podílu listnatých dřevin

•

ohrožení smrkových monokultur větrem
a podkorním hmyzem, zejména v obcích
s vysokou lesnatostí

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
• poloha regionu na silnici I/16, která
zajišťuje propojení na Jičín a do
ostatních regionů
• hustá síť připojení jednotlivých sídel
• větší část obyvatelstva je zásobena
pitnou vodou ze skupinového vodovodu
• všechny větší obce nad 2000 obyvatel
(St. Paka, N. Paka, Pecka) jsou
vybaveny
kanalizací
s čistírnou
odpadních vod
• lokalizace transformovny 110/35 kV u
Nové Paky, umožňující bezproblémové
zásobování řešeného území el. energií i
při předpokládaném rozvoji
• odpovídající kapacita přepravní VTL
plynárenské soustavy pro potřeby
možného rozvoje řešeného území.
Místní NTL a STL distribuční síť zemního
plynu je v obcích Nová a Stará Paka a
Pecka pro stávající zástavbu kapacitně
dostačující
• plné pokrytí území u provozovaných
telekomunikačních systémů a pokrytí
mobilním
signálem
operátora
O2
(telefony IZS)
PŘÍLEŽITOSTI
• zlepšení nabídky autobusové dopravy
v nepracovních
dnech
a
zajištění
vzájemných návazností spojů mezi vlaky
a autobusy
• další rozšíření plynofikace pomůže snížit
znečištění ovzduší z lokálních topenišť
• využití
dotačních
a
podpůrných
programů pro rozšíření sítí technické
infrastruktury

SLABÉ STRÁNKY
• poloha regionu mimo stávající páteřní
dopravní tahy
• nedostatečná síť vhodných komunikací
pro cyklistickou dopravu. Nedořešená
dopravní dostupnost některých zejména
rekreačních cílů
• prakticky neexistuje obsluha území
autobusovou dopravou v nepracovních
dnech
• charakter osídlení není příznivý pro
ekonomicky efektivní budování sítí
technické infrastruktury
• nedostatek nebo nekvalitní vodní zdroje
v některých místních částech obcí

HROZBY
• pokračující odklon cestujících od veřejné
dopravy k individuálnímu automobilismu
• ohrožení další výstavby vodovodů,
kanalizací a ČOV z důvodu nedostatku
investičních finančních prostředků a
majetkoprávních poměrů
• růst cen plynu způsobuje malý zájem o
další rozšiřování plynofikace obcí, část
obyvatel se může vrátit k vytápění tuhými
palivy

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
• atraktivní přírodní prostředí

SLABÉ STRÁNKY
• naplněné kapacity mateřských škol
• nevytížené kapacity základních škol
• koncentrace zdravotnických zařízení a
sociálních služeb do Nové Paky
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PŘÍLEŽITOSTI
• využití rekreační a obytné atraktivity
jako předpokladu růstu počtu obyvatel
(rozvoje bydlení a migrace obyvatel do
vybraných obcí)
• další využití finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU na rozšíření
sociálních
služeb
a
komunitní
infrastruktury

• zvyšující se podíl lidí v postproduktivním
věku bude klást vyšší důraz na
poskytování sociálních služeb
• slábnutí
přirozeného
přírůstku
obyvatelstva
HROZBY
---

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
• vysoká intenzita bytové výstavby v
obcích Pecka a Úbislavice
• rostoucí trend bytové výstavby
• vysoký podíl bydlení v rodinných domech
• atraktivní místo pro bydlení (kulturní
památky, přírodní zajímavosti)

SLABÉ STRÁNKY
• zastaralý bytový fond a špatný technický
stav bytových domů
• nezainvestované plochy pro výstavbu
bytového fondu
• nedostatek sociálních bytů
• nedostatek volných bytů
• nedostatek parkovacích míst
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
• výhodná
poloha
regionu,
krajina • nízká intenzita bytové výstavby může
Podkrkonoší, blízkost známých turisticky
vést ke zpomalení rozvoje regionu
atraktivních oblastí (Krkonoše, Český ráj)
(doprava, služby, pracovní příležitosti)
Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
• různorodá krajina a kvalitní přírodní
hodnoty území vytvářejí potřebný
potenciál rozvoje cestovního ruchu
• dobrá dostupnost různými druhy dopravy
umožňuje široké využití potenciálu
cestovního ruchu především z hlediska
jednodenních aktivit
• infrastruktura pro sjezdové lyžování
• únosná kapacita území pro rekreaci a
turismus
není
v
oblasti
dosud
překročena, čímž vzniká prostor pro
rozvoj udržitelného cestovního ruchu
PŘÍLEŽITOSTI
• rozvojové
programy
a
projekty
financované z různých zdrojů mohou
výrazně napomoci rozvoji cestovního
ruchu
• poloha SO ORP Nová Paka mezi
Krkonošemi a Českým rájem

SLABÉ STRÁNKY
• kvantitativně
nedostatečná
nabídka
služeb
pro
cykloturisty
(opravny,
specializované restaurace aj)
• nedostatečná kvalita cyklostezek a
cyklotras
• nedostatečný kapitál venkovských obcí a
podnikatelských subjektů potřebný pro
zkvalitňování služeb v rámci turismu
• kvalitativně
nedostatečná
nabídka
turistických
služeb
(ubytování
a
stravování)
HROZBY
• okolní turistická konkurence (Krkonoše,
Český ráj) může znesnadnit využití
potenciálu cestovního ruchu v území
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Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• poměrně nízká a zároveň v posledních • nedostatek pracovních příležitostí –
dvou
letech
klesající
míra
Nová Paka, Pecka, Stará Paka a
nezaměstnanosti
správního
obvodu
Vidochov
(nejnižší v obci Pecka)
• poměrně nízký a zároveň klesající počet
uchazečů na 1 volné pracovní místo
• vysoká míra podnikatelské aktivity
správního obvodu (nejvyšší v obcích
Pecka a Nová Paka)
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
--• území vhodné pro rozvoj cestovního
ruchu (součást Geoparku Český ráj)
• rozvojové plochy pro podnikání v Pecce
(nad Vidonicemi, Bukovina, Pecka)

Doplnění:

Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
• existence významných geologických
lokalit
PŘÍLEŽITOSTI
• využití lomu k adrenalinovým sportům –
lezecké stěny aj.

SLABÉ STRÁNKY
• malá
propagace
existujícího
geologického dědictví
HROZBY
• nezájem vlastníků pozemků o jejich
turisticky šetrné využití

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
---

PŘÍLEŽITOSTI
• budování protierozních opatření
• oprava a zkapacitnění koryt v ZÚ

SLABÉ STRÁNKY
• nedostatečná kapacita koryt v ZÚ
• chybějící
protipovodňová
opatření
(poldry)
HROZBY
• neochota vlastníků pozemků k budování
protipovodňových opatření

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
--PŘÍLEŽITOSTI
---

SLABÉ STRÁNKY
• ojedinělé ranní a večerní inverse
HROZBY
• návrat ke spalování nekvalitních paliv
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Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
• existence registrovaného VKP
• vyváženost
v zastoupení
krajinných
prvků
–
výrazně
nenarušených
antropickými stavbami
PŘÍLEŽITOSTI
• zpřesnění prvků ÚSES a realizace
opatření vedoucích ke zvýšení jejich
funkčnosti.

SLABÉ STRÁNKY
• majetkoprávní vztahy bránící realizaci
krajinotvorných opatření.

HROZBY
• tvorba technických dominant krajiny

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
• nedaleká zásobovací TR 110/35 kV a
propojený systém VN umožňující velmi
dobré zásobování el. energií
• přímé napojení obce na silnici II. třídy
• území
nadměrně
nezatěžované
negativními vlivy dopravy
• území
atraktivní
pro
rozvoj
nemotoristické dopravy

SLABÉ STRÁNKY
• průchod
nadzemního
vedení
VN
omezující další rozvoj některých sídel
• v oblasti telekomunikací je nutno zlepšit
příjem signálu mobilních operátorů
• není přímé napojení na nadřazenou
silniční síť
• částečně omezené šířkové uspořádání
silnic III.tříd
• území není obsluhováno železniční
dopravou

PŘÍLEŽITOSTI
• kabelizace elektrorozvodů

HROZBY
---

NN

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
• existence místních spolků
PŘÍLEŽITOSTI
• doplnění občanského vybavení

SLABÉ STRÁNKY
• absence středních škol
HROZBY
• stárnutí populace

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• snaha o zachování původní venkovské --zástavby
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
--• podpora bytové výstavby
• rekonstrukce objektů
• revitalizace bytového fondu
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Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
• prostor pro netradiční a nové rekreační
aktivity
PŘÍLEŽITOSTI
• podpora místních podnikatelů ze strany
obce – nabídka pozemků a objektů za
úměrné ceny
• poloha městyse v dosahu Evropského
geoparku Český ráj

SLABÉ STRÁNKY
• chybějící ucelená nabídka pro pobyt a
vyžití v území
HROZBY
• nezájem
vlastníků
pozemků
a
nemovitostí o občasný přivýdělek
• obcházení zákonů a provozování
„uzavřených“ služeb – ztráta daňové
výnosnosti

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
--PŘÍLEŽITOSTI
• rozvojové programy

SLABÉ STRÁNKY
--HROZBY
---
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I.4.

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

ZASTAVITELNÉ PLOCHY – ÚAP
• plochy bydlení
• plochy občanského vybavení
• plochy rekreace
• plochy výroby a skladování
ZASTAVITELNÉ PLOCHY – DOPLNĚNÍ
• obytné území venkovského charakteru
• obytné území malých sídel
• plochy pro výrobu
• plochy pro sportovní aktivitu a hřiště
• plochy pro rekreaci a turistický ruch
• veřejná zeleň, parkové úpravy
• technické vybavení
• hrad Pecka
• parkoviště
NÁVRHOVÉ PLOCHY DLE ÚPD – DOPLNĚNÍ
ÚPO
k.ú. Bukovina u Pecky
A12

1RD

Změna č. 1
k.ú. Bělá u Pecky
15/1
21/1

plocha pro rekreaci a turistický ruch
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Bukovina u Pecky
2/1
18/1
27/1
37/1
39/1

veřejná zeleň
les
les
obytné území venkovského charakteru
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Horní Javoří
19/1
28/1

obytné území malých sídel
les

k.ú. Kal
31/1
32/1
33/1
34/1
35/1
36/1

obytné území venkovského charakteru
vodní plocha
živnostenské plochy
obytné území venkovského typu
les
technické vybavení - ČOV
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k.ú. Lhota u Pecky
1/1
17/1
30/1

vodní plocha (rybník)
les
plocha pro výrobu

k.ú. Pecka
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
10/1
12/1
13/1
14/1
16/1
20/1
24/1
25/1
29/1
38/1
40/1

obytné území malých sídel
obytné území malých sídel
plocha pro rekreaci a turistický ruch
technické vybavení - plocha pro parkování
plocha pro rekreaci a turistický ruch
plocha pro sportovní aktivity a hřiště
obytné území malých sídel
les
les
les
les
obytné území malých sídel
obytné území malých sídel
les
plocha pro rekreaci a turistický ruch
obytné území malých sídel
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Staňkov u Pecky
3/1
22/1
41/1

les
les
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Vidonice
23/1

obytné území venkovského charakteru

Změna č. 2
k.ú. Bělá u Pecky
15/2
16/2

obytné území venkovského charakteru
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Horní Javoří
14/2

obytné území venkovského charakteru

k.ú. Lhota u Pecky
11/2

plocha zemědělské výroby
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k.ú. Pecka
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
6/2
8/2
9/2
10/2
17/2

obytné území malých sídel
sportovní plochy, hřiště
obytné území venkovského charakteru
obytné území venkovského charakteru
obytné území malých sídel
obytné území venkovského charakteru
plocha pro rekreaci a turistický ruch
obytné území venkovského charakteru
plocha pro rekreaci a turistický ruch
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Staňkov u Pecky
7/2
12/2

obytné území venkovského charakteru
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Vidonice
13/2

obytné území venkovského charakteru

Změna č. 3
k.ú. Bělá u Pecky
4/3

obytné území venkovského charakteru

k.ú. Bukovina u Pecky
3/3

obytné území venkovského charakteru

k.ú. Horní Javoří
5/3
7/3

obytné území venkovského charakteru
obytné území venkovského charakteru

k.ú. Pecka
1/3
2/3
6/3

louky, pastviny
obytné území malých sídel
hrad Pecka

k.ú. Staňkov u Pecky
8/3

sport
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ZÁMĚRY JINÉ – ÚAP
• bioplynová stanice Vidonice
• revitalizace hradního parku
• vodovod Horní Javoří
• záměr rekonstrukce sběrného dvora – odpady
• plochy lesní
• plochy vodní a vodohospodářské
• nadregionální biokoridor dle ZÚR
• regionální biocentrum dle ZÚR
• regionální biokoridor dle ZÚR
ZÁMĚRY JINÉ – DOPLNĚNÍ
• lesní plochy
• vodní plochy
ZÁMĚRY OSTATNÍ – DOPLNĚNÍ
k. ú. Bělá u Pecky (BE)
Evidenční
číslo

Žadatel

Pozemek p. č.

Záměr

1/1
Ing. Vlastimil Tauchman

p.č. 184/15 využití jako stavební parcely

Ing. Vlastimil Tauchman

p.č. 165/1, 166/6 využití jako stavební parcely

Ing. Vlastimil Tauchman

p.č. 184/8, 183/1 využití jako stavební parcely

1/2

1/3

k. ú. Bukovina u Pecky (BU)
Evidenční
číslo

Žadatel

1
Ing. Jakub Ryspler
2

Pozemek p. č.

Záměr

záměr stavby rekreační
roubené chalupy zapadající do
p.č. 843 stávající zástavby

Zdenka Mikulková, Věra
Vondroušová, Jarmila
Zahradníková

p.č. 130, 132/5,
132/4 výstavba RD

Dana Šepsová

p.č. 899/3 (PK
276/1) zalesnění pozemku

3

4
Městys Pecka

p.č. 605/3, 605/4 výstavba RD
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k. ú. Horní Javoří (H)
Evidenční
číslo

Žadatel

Pozemek p. č.

Záměr

1
Jiří Nezbeda

p.č. 350/1 výstavba RD

k. ú. Kal (K)
Evidenční
číslo

Žadatel

Pozemek p. č.

Záměr

1
Josef Mikulka

p.č. 583/4 plánované zalesnění

Milan Hutník

p.č. 724/5 výstavba RD

2
3
Jiří a Eva Plecháčovi

p.č. část 724/6 výstavba RD

k. ú. Lhota u Pecky (L)
Evidenční
číslo

Žadatel

1/1
Petr Klimeš
1/2
Petr Klimeš
1/3
Petr Klimeš

Pozemek p. č.

Záměr

na výstavbu RD (venkovská
p.č. 70/6 obytná zástavba)
na výstavbu RD (venkovská
p.č. 81 obytná zástavba)
na výstavbu RD (venkovská
p.č. 70/8 obytná zástavba)

k. ú. Pecka (P)
Evidenční
číslo
1

Žadatel

Jaroslav Mikulka

Pozemek p. č.

Záměr

p.č. 918 plánované zalesnění

2
Pavel Krátký

KN 998/1, 982/1 (PK
p.č. 998/2) plánovaná výstavba RD

Miroslav a Věra Pavlovi

p.č. 208/2, část
1007, 1025/6 (1006) stavba RD

3

4/1

Zdeněk a Jana
Chramostovi

p.č. 1032/1 stavba RD

Zdeněk a Jana
Chramostovi

p.č. 1025/8 stavba RD

4/2
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5
Wendelin S. Baldauf,
Lenka Kobrynová

p.č. 98/1 výstavba RD

6
KN 407/1, 416/1 (PK výstavba – venkovská obytná
p.č. 407/1, 409/1) zástavba

František Pavelec
7

p.č. 831/1, 831/2,
835/1, 906/2, 906/7 bezpečná cesta pro pěší

Městys Pecka

k. ú. Staňkov u Pecky (S)
Evidenční
číslo

Žadatel

Pozemek p. č.

Záměr

1
občanské sdružení Náš
Staňkov

p.č. 40/2 na lesní pozemek
40/3 na lesní pozemek

2/1
Oleg a Hana Šulcovi

oba pozemky vyjmout ze
p.č. 229/1 zalesnění

2/2
Oleg a Hana Šulcovi
3/1
Jaroslav a Blažena
Čeřovští
3/2
Jaroslav a Blažena
Čeřovští
3/3
Jaroslav a Blažena
Čeřovští

oba pozemky vyjmout ze
p.č. 229/8 zalesnění
plánované oplocení, výstavba
odvodnění, výstavba septiku,
výstavba bazénu, výstavba
p.č. 181/3, 181/11 zahrady, výstavba skleníku
plánované oplocení, výstavba
odvodnění, výstavba septiku,
p.č. 186/2, 186/1, výstavba bazénu, výstavba
183/2 zahrady, výstavba skleníku
plánované oplocení, výstavba
odvodnění, výstavba septiku,
p.č. 188/1, 188/2, výstavba bazénu, výstavba
188/3 zahrady, výstavba skleníku

4
Jiří Šeps

p.č. 229/7, 229/4 plánovaná výstavba
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k. ú. Vidonice (V)
Evidenční
číslo

Žadatel

1/1

Jaroslav Vágner,
Helena Víznerová
1/2

Jaroslav Vágner,
Helena Víznerová

Pozemek p. č.

Záměr

v původním ÚP určeny
k zastavění (dosud
nezastavěno), ponechat
v tomto stavu (venkovská
obytná zástavba) – byla zde
p.č. 188/3, 187/1 pouze změna majitele
v původním ÚP určeny
k zastavění (dosud
nezastavěno), ponechat
v tomto stavu (venkovská
obytná zástavba) – byla zde
p.č. 17/3, 17/2 pouze změna majitele

2
Luboš Petr

p.č. 106, 120, 101/2, na výstavbu skladovací haly
379 pro zemědělské účely

3/1
Josef Mikulka

stavební parcela pro rodinné
p.č. 90, 89 příslušníky

Josef Mikulka

stavební parcela pro rodinné
p.č. 53/5 příslušníky

Ludmila Nedomová

obytné území venkovského
p.č. 50/1 charakteru - ponechat

3/2

4
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I.5.

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚP
V rámci P+R byly zjištěny tyto problémy k řešení dle ÚAP:

Závady
Urbanistické
– ZU12; téma v RURÚ 7, 8; název (popis) – nebezpečí porušení ojedinělé
urbanistické kompozice Arnoštov; úroveň problematiky – místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP;
původ – dotazník; doba trvání – přetrvávající.
– ZU13; téma v RURÚ 7, 8; název (popis) – nebezpečí porušení ojedinělé
urbanistické kompozice Kal; úroveň problematiky – místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP; původ –
dotazník; doba trvání – přetrvávající.
– ZU14; téma v RURÚ 8; název (popis) – absence nových ploch pro bydlení
vybavených veřejnou infrastrukturou; úroveň problematiky – místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP;
původ – dotazník; doba trvání – přetrvávající.
Dopravní
– ZD4; téma v RURÚ 6; název (popis) – napojení m.č. Bukoviny, Arnoštova
a Horního Javoří na silniční síť; úroveň problematiky – místní, nadmístní; původ – RURÚ;
doba trvání – přetrvávající.
– průtah komunikace II. třídy zastavěným územím.
Hygienické
– ZH10; téma v RURÚ 3; název (popis) – stará ekologická zátěž – skládka dle
ČGS; úroveň problematiky – místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP; původ – data ÚAP; doba trvání
– přetrvávající.
Poznámka: v grafické části ÚAP 2012 označeno jako ZH9.
– ZH11; téma v RURÚ 3; název (popis) – stará ekologická zátěž – skládka
U hřiště; úroveň problematiky – místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP; původ – data ÚAP; doba
trvání – přetrvávající.
Poznámka: v grafické části ÚAP 2012 označeno jako ZH10.
Ekologické
– doplnění prvku ÚSES.
Ohrožení
– O1; téma v RURÚ 2; název (popis) – ohrožení přívalovými srážkami a
sesuvy; úroveň problematiky – místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP; původ – dotazník; doba trvání
– nový.
Poznámka: v grafické části ÚAP 2012 označeno jako O2.
Jiné problémy
téma v RURÚ 10; název (popis) – nedostatek pracovních příležitostí; úroveň
problematiky – místní, nadmístní; řešitelnost v ÚPD – ÚP, ZÚR; původ – dotazník; doba
trvání – přetrvávající.
Poznámka: bez grafického vyjádření.
téma v RURÚ 107, 9; název (popis) – chybí dětské hřiště; úroveň problematiky –
místní; řešitelnost v ÚPD – ÚP; původ – dotazník; doba trvání – přetrvávající.
Poznámka: bez grafického vyjádření.
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V rámci P + R byly v území zjištěny tyto požadavky na řešení ÚP:
•

aktualizovat a zpřesnit vymezení ZÚ,

•

vymezit stabilizované plochy včetně přehodnocení jejich způsobu využití,

•

vymezit zastavitelné plochy na
vymezených v dosud platné ÚPD,

•

vymezit plochy změn v krajině,

•

vymezit a zpřesnit systém ÚSES (nadregionální, regionální, místní),

•

prověřit potřebu vymezení ploch přestavby, případně ploch a koridorů územních
rezerv,

•

navrhnout doplnění koncepce veřejné infrastruktury,

•

zvážit potřebu vymezení ploch, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci či zpracováním územní studie,

•

koordinovat koncepci rozvoje území městysu s limity a hodnotami,

•

ÚP zpracovat dle MINIS – metodiky KHK.

základě

přehodnocení

zastavitelných

ploch
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Seznam zkratek a symbolů
BP
BPEJ
ČD
ČEZ,a.s.
ČGS
ČOV
čp.
ČR
ČSÚ
ČVUT
EU
ha
HSHZ
HUZ
CHOPAV
JPO
KČT
KES
KKO
km
KPÚ
k.ú.
kV
MAS
m.č.
MŠ
MTB
MZE
MZCHÚ
MŽP
Natura 2000
NN
NRBK
ONV
OP
ORP
OS
OSNADO
PLO
P+R
PRVK Kk
PS
PUPFL
PÚR ČR
PZ
RBC
RBK
RD
RK
RKS
rr
RS

bezpečnostní pásmo
bonitovaná půdně ekologická jednotka
České dráhy
České energetické závody, a.s.
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
číslo popisné
Česká republika
Český statistický úřad
České vysoké učení technické
Evropská unie
hektar
harantovské slavnosti historického zpěvu
hromadné ubytovací zařízení
chráněná oblast přirozené akumulace vod
jednotka požární ochrany
Klub českých turistů
koeficient ekologické stability
kulturní krajinná oblast
kilometr
komplexní pozemkové úpravy
katastrální území
kilovolt
místní akční skupina
místní část
mateřská škola
horské kolo
ministerstvo zemědělství
maloplošná zvláště chráněná území
ministerstvo životního prostředí
soustava chráněných území evropského významu
nízké napětí
nadregionální biokoridor
okresní národní výbor
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
občanské sdružení
OSobní a NAkladní DOprava
přírodní lesní oblast
průzkumy a rozbory
Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Královéhradeckého kraje
památný strom
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje České republiky 2008
památková zóna
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
regionální koridor
radiokomunikační stanice
radioreléový spoj
radioreléové středisko
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RURÚ
ŘSD
SAS
Sb.
SDH
SEZ
SFŽP
SLDB
SPgŠ
SŠOS
SOU
STL
TBK
TJ
TR
TS
TTP
TVÚ
ÚAN
ÚAP
UNESCO
ÚP
ÚPD
ÚSES
ÚSKP
VKP
VŠE
VN
VTL
VVN
ZPF
ZŠ
ZÚ
ZÚR KHK

rozbor udržitelného rozvoje území
Ředitelství silnic a dálnic
státní archeologický seznam
sbírka
sbor dobrovolných hasičů
staré ekologické zátěže
Státní fond životního prostředí
Sčítání lidu, domů a bytů
Střední pedagogická škola
Střední škola obchodu a služeb
Střední odborné učiliště
středotlaký
telekomunikační bod
tělovýchovná jednota
transformovna 110/35 kV
elektrická stanice pro transformaci VN/NN
trvale travní porost
turisticky významné území
území archeologických nálezů
Územně analytické podklady pro území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Nová Paka – aktualizace 2012
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
Ústřední seznam kulturních památek
významný krajinný prvek
Vysoká škola ekonomická
vysoké napětí
vysokotlaký
velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
základní škola
zastavěné území
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
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Fotodokumentace
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