PROGRAM ROZVOJE MĚSTA PEC POD
SNĚŽKOU
NA OBDOBÍ LET 2021 – 2025

Prosinec, 2020

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 5
Schvalovací doložka .................................................................................................................... 6
Metodický postup ...................................................................................................................... 7
A. ANALYTICKÁ ČÁST ............................................................................................................... 8
A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE ..................................................................................................... 9
1. Základní údaje o městě .......................................................................................................... 9
2. Území .................................................................................................................................... 10
2.1 Umístění města .............................................................................................................. 10
2.2 Přírodní podmínky .......................................................................................................... 10
3. Historie ................................................................................................................................. 12
4. Obyvatelstvo......................................................................................................................... 13
4.1 Demografická situace ve městě ..................................................................................... 13
4.2 Sociální situace ve městě ............................................................................................... 14
4.3 Spolková, osvětová a informační činnost ....................................................................... 15
5. Hospodářství......................................................................................................................... 18
5.1 Ekonomická situace obce ............................................................................................... 18
5.2 Trh práce......................................................................................................................... 19
6. Infrastruktura ....................................................................................................................... 20
6.1 Technická infrastruktura ................................................................................................ 20
6.2 Dopravní infrastruktura .................................................................................................. 23
7. Občanská vybavenost ........................................................................................................... 24
7.1 Bydlení ............................................................................................................................ 24
7.2 Školství a vzdělávání ....................................................................................................... 24
7.3 Zdravotnictví................................................................................................................... 24
7.4 Sociální péče ................................................................................................................... 24
7.5 Kultura ............................................................................................................................ 25
7.6 Sport a volnočasové aktivity........................................................................................... 25
8. Životní prostředí ................................................................................................................... 27
8.1 Stav životního prostředí ................................................................................................. 27
8.2 Ochrana životního prostředí .......................................................................................... 28
9. Správa města ........................................................................................................................ 29
2

9.1 Městský úřad a kompetence města ............................................................................... 29
9.2 Hospodaření města ........................................................................................................ 29
9.3 Zkušenost s obdrženými dotacemi................................................................................. 30
9.4 Bezpečnost ..................................................................................................................... 31
9.5 Vnější vztahy a vazby města ........................................................................................... 31
A. 2 Východiska pro návrhovou část ........................................................................................ 33
10. SWOT analýza/silné a slabé stránky ................................................................................... 33
B.

NÁVRHOVÁ ČÁST .............................................................................................................. 35

B. 1 Vize města ......................................................................................................................... 36
B. 2 Stanovení prioritních oblastí, strategických cílů, opatření a aktivit .................................. 37
1. Přehled prioritních oblastí .................................................................................................... 37
2. Přehled strategických cílů..................................................................................................... 37
3. Opatření a aktivity vedoucí k naplňování strategických cílů ................................................ 37
1. Strategický cíl: Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury ......................................... 38
1.1 Opatření: Rekonstrukce místních komunikací ................................................................ 38
1.2 Opatření: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ........................................ 38
1.3 Opatření: Aktualizace strategických dokumentů města ................................................ 38
2. Strategický cíl: Rozvoj a zlepšování podmínek života v obci ................................................ 38
2.1 Opatření: Rekonstrukce a zkvalitnění sportovišť a hřišť ................................................ 38
3. Strategický cíl: Péče a rozvoj obecního majetku .................................................................. 38
3.1 Opatření: Péče o významné objekty, kulturní památky a jejich okolí ............................ 38
3.2 Opatření: Rekonstrukce a výstavba obecních objektů ................................................... 38
4. Strategické cíl: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce .................................. 38
4.1 Opatření: Podpora třídění odpadu ................................................................................. 38
B. 3 Podpora realizace programu ............................................................................................. 39
4. Organizační zajištění realizace ............................................................................................. 39
5. Vyhodnocování a aktualizace ............................................................................................... 39
Seznam obrázků a tabulek ....................................................................................................... 40
Obrázky ................................................................................................................................. 40
Tabulky ................................................................................................................................. 40
Zdroje ....................................................................................................................................... 41
Tištěné zdroje ....................................................................................................................... 41
3

Elektronické dokumenty a zdroje ......................................................................................... 41

4

Úvod
Program rozvoje města je základním plánovacím dokumentem města zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města. Program rozvoje města
formuluje představy o budoucnosti města a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Program rozvoje města je zpracován na období 5 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce
je formulován ve strategické vizi.
Tento strategický dokument vyhodnocuje situaci ve městě, zachycuje její hlavní problémy
a formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje
efektivní využívání finančních a personálních kapacit města i celkového potenciálu města.
Zvyšuje připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a tím zvyšuje šance získat
vnější finanční prostředky.
Program rozvoje města je tvořen dvěma částmi - částí analytickou a návrhovou. Analytická
část zahrnuje komplexní zhodnocení situace ve městě a charakteristiku stavu jednotlivých
oblastí života ve městě. Podkladem pro jeho zpracování jsou koncepční materiály města,
projekty zpracované v předchozích letech a názory zastupitelů města. Zdrojem dat byly
elektronické zdroje (internetové stránky obce, Českého statistického úřadu (ČSÚ) atd.),
ale také tištěné zdroje (Územní plán). Pomocí charakteristiky obce byla vytvořena SWOT
analýza, která zachycuje silné a slabé stránky včetně příležitostí a hrozeb. Na základě
analytické části byla zhotovena část návrhová, shrnující budoucí cíle a možné cesty k jejich
dosažení.
Program rozvoje města Pec pod Sněžkou byl vyhotoven odbornou společností DABONA s.r.o.
ve spolupráci se zastupitelstvem obce. Program je koncipován na období let 2021-2025.
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Schvalovací doložka
Strategický plán obce schválilo Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou v souladu s §84, odst. 2,
písm. a), zákona č. 128/2008 Sb., v platném znění.
Datum schválení: 16. 12. 2020
Text usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Program rozvoje města Pec pod Sněžkou na období let 20212025 vyhotovený odbornou společností DABONA s.r.o. ve spolupráci se zastupitelstvem obce.
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Metodický postup
První část strategického dokumentu představuje situační analýzu, která mapuje vývoj
a aktuální stav všech významných oblastí života ve městě. Zároveň vytváří podklad pro
realizaci strategické vize. Analytická část je základem pro sestavení SWOT analýzy, která je
shrnutím všech silných a slabých stránek města, příležitostí a hrozeb, které tento rozvoj
mohou omezit.
Základem druhé návrhové části tohoto plánu je strategická vize, která podobu obce vymezuje
v dlouhodobém časovém horizontu. Strategická vize je rovněž základem celého Programu
rozvoje obce. Strategická vize musí nejenom respektovat požadavky a přání klíčových skupin
participujících ve veřejném životě města, ale musí respektovat možnosti, limity, potenciál
i tradice města.
Návrhová část je rozdělena do několika úrovní, které se navzájem obsahově liší. Pro účely
strategického dokumentu města Pec pod Sněžkou bylo stanoveno pět úrovní, které
představují strukturu návrhové části.
Strategická vize
Prioritní oblast
Strategický cíl
Opatření
Aktivita
Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo. Strategická vize tak
představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Strategické cíle formulují hlavní tematické
sektory, v rámci kterých je daná problematika řešena. Cíle také představují způsoby či cesty,
jak stanovené vize dosáhnout. Strategické cíle jsou dále rozpracovány do jednotlivých
opatření, jež jsou naplňovány konkrétnějšími aktivitami.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
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A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE

1. Základní údaje o městě
Adresa:

Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230
542 21

IČ:

00278181

DIČ:

CZ00278181

Telefon:

499 896 114

E-mail:

podatelsna@pecpodsnezkou.cz

WWW:

www.pecpodsnezkou.cz

ID Datové schránky:

sdxausc

Starosta:

Alan Tomášek

Obrázek č. 1: Vlajka města Pec pod Sněžkou

Zdroj: www.pecpodsnezkou.cz
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2. Území
2.1 Umístění města
Město Pec pod Sněžkou se nachází ve východních Čechách (NUTS 2 Severovýchod),
v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov.
Území města se skládá ze dvou částí – Pec pod Sněžkou a Velká Úpa. K 31. 12. 2019 činila
katastrální rozloha města 5210,11 ha.
Hlavní centrum města se nachází 769 metrů nad hladinou moře, leží v údolí řeky Úpy
a Zeleného potoku. K 31. 12. 2019 bylo ve městě k trvalému pobytu přihlášeno 615 obyvatel.
Na území města se nachází nejvyšší hora České republiky Sněžka. Město se nachází zhruba
10 km východně od dalšího turistického střediska Špindlerův mlýn a přibližně 18 km od
okresního města Trutnov.
Obrázek č. 2: Poloha města Pec pod Sněžkou

Zdroj: www.google.com

2.2 Přírodní podmínky
Pec pod Sněžkou je obklopena celou řadou hor a vrchů. Na severovýchodě leží lesnatá Růžová
hora (1300 m n.m.), na severu řada tří nejvyšších hor Krkonoš - Sněžka (1602 m n.m.), Studniční
10

hora (1554 m n.m.) a Luční hora (1547 m n.m.). Na západě ohraničuje území města Zadní
planina a Liščí hora. Kruh je téměř uzavřen svahy Javoru, mezi nímž a Růžovou horou protéká
řeka Úpa.
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3. Historie
První osídlenou částí dnešní Pece pod Sněžkou byla hornická osada Obří důl. První dochovaný
přesný záznam o dolování je z roku 1511. Těžily se tu především měděné rudy a arzenopyrit.
Těžba v Peci pod Sněžkou probíhala v různé intenzitě až do roku 1959, v této době kompletně
ustalo hornictví na tomto území. Pec pod Sněžkou vznikla až koncem 16. století jako část Velké
Úpy. Prvními obyvateli se stávali dřevaři ze Štýrska, Korutan a Tyrol, kteří zde zakládali luční
enklávy, stavěli si obydlí a chovali hovězí dobytek a kozy.
V druhé polovině předminulého století začalo docházet k rozvoji turistického ruchu, který se
stal novým zdrojem obživy obyvatel. Docházelo ke vzniku nových horských bud, penzionů
a hotelů, které poskytovaly turistům obydlí. Opravdového rozmachu turistiky se Pec dočkala
se stavbou lanové dráhy na Sněžku, které byla dokončena v roce 1950. Vzápětí začaly vznikat
sjezdové tratě a vleky.
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4. Obyvatelstvo
4.1 Demografická situace ve městě
K 31. 12. 2019 bylo v Peci registrováno k pobytu celkem 648 obyvatel vč. evidovaných cizích
státních příslušníků. Tabulka č. 1 zobrazuje vývoj počtu obyvatel ve vybraných deseti letech.
Z tabulky je patrné, že nejvyšší počet obyvatel byl ve městě v roce 2018, kdy zde žilo 657
obyvatel. V roce 2015 pak ve městě žilo naopak nejméně obyvatel za posledních deset let,
konkrétně 618. Kromě drobných výkyvů je počet obyvatel městě relativně rigidní. Počet
obyvatel města dle pohlaví je poměrově také za posledních deset let stejný, ve městě žije
soustavně více mužů než žen.
Tabulka č. 1: Počet obyvatel města Pec pod Sněžkou ve vybraných letech
Počet obyvatel k 31. 12. 2019
2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Muži
Ženy

322
300

330
310

335
320

331
312

320
310

322
304

320
298

331
304

342
301

351
306

347
301

Celkem

622

640

655

643

630

626

618

635

643

657

648

Zdroj: www.czso.cz

Tabulka č. 2 ukazuje rozložení věkových skupin obyvatel ve městě Pec pod Sněžkou za
posledních deset let, včetně rozdělení dle pohlaví. K 31. 12. 2019 žilo v obci ve věku 0-14 let
celkem 84 obyvatel, ve věku 15-64 let 446 obyvatel a ve věku 65 let a více 118 obyvatel.
Ve věkové kategorii 0-14 let bylo více mužů než žen, stejně tomu bylo v kategoriích 15-64 let
a 65 let a více.
Tabulka č. 2: Složení obyvatel dle věku a pohlaví ve vybraných letech
Věková skupina
Období
k 31. 12.

Počet
obyv.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Celkem
0-14
84
89
82
77
69
77
77
78
82
76
76

15-64
446
450
448
452
448
454
461
471
488
485
471

Muži
65+
118
118
113
106
101
95
92
94
85
79
75

0-14
48
50
44
38
34
38
38
40
42
42
40

Zdroj: www.czso.cz
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15-64
238
241
242
244
238
241
243
249
251
251
248

Průměrný
věk

Ženy
65+
61
60
56
49
48
43
39
42
42
37
34

0-14
36
39
38
39
35
39
39
38
40
34
36

15-64
208
209
206
208
210
213
218
222
237
234
223

65+
57
58
57
57
53
52
53
52
43
42
41

43,4
43,1
43,2
43
43,4
42,5
42,3
42,4
42,3
41,8
41,3

Průměrný věk ve městě Pec pod Sněžkou k 31. 12. 2019 byl 43,4 let, ve stejné době byl
průměrný věk v České republice 42,5 let a v Královéhradeckém kraji 43,3 let. Z těchto údajů
vyplývá, že se Pec pod Sněžkou nachází nad celorepublikovým i krajským průměrem. Z tabulky
č. 2 také vyplývá, že věkový průměr obyvatel se za deset let zvýšil o více jak dva roky.
V tabulce č. 3 jsou zachyceny proměny počtu obyvatel ve městě Pec pod Sněžkou za deset let
od roku 2009. Z tabulky je patrné, že počet obyvatel Pece fluktuuje po celé období deseti let
přibližně mezi 620 a 650 obyvateli. Výjimky tvoří roky 2011, 2016 a 2018, kdy byly počty
obyvatel nižší nebo vyšší než je zmiňovaná hranice. Z tabulky vyplývá, že nejdůležitějším
faktorem ovlivňujícím počet obyvatel města jsou přistěhovalí a vystěhovalí obyvatelé. Tento
fakt jasně potvrzuje rok 2010, kdy došlo k největšímu přírůstku obyvatel města. V roce 2010
se do města přistěhovalo 50 obyvatel. Největší úbytek obyvatel město zaznamenalo v roce
2009, kdy byl celkový úbytek obyvatel 23, tento úbytek byl zapříčiněn převážně počtem
vystěhovalých obyvatel. Z dat ČSÚ dlouhodobě vyplývá, že počet obyvatel okresu Trutnov
se dlouhodobě v důsledku stěhování snižuje. Ve městě Pec pod Sněžkou můžeme zaznamenat,
že počet obyvatel má spíše střídavé trendy úbytků a přírůstků obyvatel.
Tabulka č. 3: Přírůstek a úbytek obyvatel v jednotlivých letech
Rok
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Stav
k 1. 1.
657
643
635
618
626
630
643
655
659
622
645

Živě
narození
2
5
6
6
3
7
6
8
3
5
1

Zemřelí

Přistěhovalí Vystěhovalí

6
5
1
5
3
11
10
7
3
5
8

21
42
38
37
28
25
16
14
22
50
20

26
28
35
21
36
25
25
27
26
32
36

Přírůstek
celkový
-9
14
8
17
-8
-4
-13
-12
-4
18
-23

Stav
k 31. 12.
648
657
643
635
618
626
630
643
655
640
622

Zdroj: www.czso.cz

Česká republika se vyznačuje národnostní homogenitou s dominantním zastoupením české
národnosti. Charakter země je utvářen především historickým a politickým vývojem země
v podobě migrace, ztrát za 2. světové války, poválečných odsunů, přesidlování apod.
Národnostní složení města Pec pod Sněžkou není výjimkou a město je dlouhodobě
národnostně homogenní.

4.2 Sociální situace ve městě
Sociální situace ve městě je příznivá, nebyly zde zaznamenány sociálně patologické jevy
(uživatelé návykových látek, gamblerství či vysoká kriminalita).
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4.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Navzdory své velikosti je město Pec pod Sněžkou velmi živým a pestrým městem co se týče
kulturních a sportovních akcí. Ve městě probíhají četné společenské, kulturní a sportovní akce,
které jsou z velké části spojené s turismem, ale i s udržováním dobrých vztahů a spokojenosti
obyvatel města.
Pec pod Sněžkou se pyšní dobrou spoluprací mezi vedením města, občany a místními spolky
i přesto, že je to turistickým centrem, které je každoročně navštěvováno tisíci turisty.
Organizace
„Senior klub Pec pod Sněžkou“ je aktivní spolek sdružující seniory. Klub pravidelně pořádá své
členské schůze a zajišťuje kulturní akce a zájezdy pro své členy. V době, kdy byly kulturní akce
zakázány, klub pro své členy organizoval pomoc ve formě dodávky léčiv a potravin.
„Sbor dobrovolných hasičů Velká Úpa – Pec pod Sněžkou“ je aktivní vícegenerační platforma.
Kromě záchranářské činnosti je Sbor dobrovolných hasičů Velká Úpa významným
společenským prvkem. Sbor také pořádá mnoho kulturních, sportovních a zábavních akcí pro
děti a dospělé.
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Tabulka č. 4: Pravidelné akce pořádané ve městě Pec pod Sněžkou

Noc Tuleních pásů
Hasičský bál

Období
konání
leden
březen

Reprezentační ples

březen

Čarodějnice

duben

Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou

duben

Dětský den
Bike Víkend MTB
Na Sněžku pro …
Krkonošský festival minipivovarů
Krakonošův cyklomaraton
Letní Sněžka Sherpa Cup
Svatovavřinecká pouť
Příměstský tábor Monkey Camp
Krakonošův guláš

květen
květen
květen
červen
červen
červen
srpen
srpen
září

Okolo Pece – cyklistická vyjížďka

září

Mistrovství ČR v DH MTB
Drakiáda v Herní krajině Pecka

září
září

Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou

říjen

Název akce

Pálení vysvědčení

červenec

Rozsvícení vánočního stromu

prosinec

Mikulášská nadílka

prosinec

Vánoční varhanní koncert

prosinec

Pořadatel
Skialp Pec pod Sněžkou
SDH Velká Úpa – Pec pod Sněžkou
Město Pec pod Sněžkou, Hotel
Horizont
SDH Velká Úpa – Pec pod Sněžkou
Sdružení cestovního ruchu a
propagace Pec pod Sněžkou, z.s.
SDH Velká Úpa – Pec pod Sněžkou
Z&S Apache Team, o.s.
KlaPeto
Město Pec pod Sněžkou
Trutnovské Akce, Maratony ČR
Krásné Beskyfy
Město Pec pod Sněžkou
SkiResort Černá hora - Pec
Město Pec pod Sněžkou
Sdružení cestovního ruchu a
propagace v Peci pod Sněžkou
dolekop.com
Město Pec pod Sněžkou
Sdružení cestovního ruchu a
propagace Pec pod Sněžkou, z.s.
Občané Pece, Úpy a SDH Velká Úpa
– Pec pod Sněžkou
Město Pec pod Sněžkou
SDH Velká Úpa – Pec pod Sněžkou,
Hotel Horizont
Město Pec pod Sněžkou

Zdroj: www.pecpodsnezkou.cz, facebook města Pec pod Sněžkou

Ve městě probíhá také mnoho nepravidelných kulturních akcí, jako jsou například koncerty,
sportovní akce, cestopisné přednášky. Současně je mnoho akcí pořádáno také v okolí města.
Mnoho akcí je pořádáno například v Herní krajině Pecka, SkiResortu Černá hora, Kostelu
Nejsvětější Trojice a na dalších místech.
Způsoby informování v obci
Město své občany informuje pravidelně o dění ve městě, neboť komunikace s občany je pro
vedení města jedním ze stěžejních bodů agendy. Vysoká informovanost obyvatel vede lépe
k pochopení kroků vedení města. Výsledkem je pak lepší soudržnost obyvatelstva.
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Obyvatelé Pece jsou s důležitými informacemi a připravovanými kulturními akcemi
seznamování prostřednictvím městských webových stránek, úřední desky, sociálních sítí
a městského zpravodaje Pecký zpravodaj.
K zásadním tématům probíhají s občany také diskuze v rámci zasedání zastupitelstva města.
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5. Hospodářství
5.1 Ekonomická situace obce
Ve městě Pec pod Sněžkou bylo k 31. 12. 2019 registrováno celkem 348 podniků, z kterých
bylo aktivních 220. V tabulce č. 5 jsou zobrazeny všechny registrované a aktivní podniky ve
městě dle druhu činnosti. Nejvíce registrovaných podniků ve městě je k činnosti „Ubytování,
stravování a pohostinství“, v rámci aktivních podniků jsou také nejpočetnější podniky
k činnosti „Ubytování, stravování a pohostinství“.
Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31. 12. 2019
Druh činnosti
Celkem
Z toho činnost:
Zemědělství, lesnictví,
rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových
vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a
pohostinství
Informační a komunikační
činnost
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnost v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a
technické činnosti
Administrativní a podpůrné
činnosti
Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
Vzdělání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační
činnost
Ostatní činnosti

Registrované podniky
348

Aktivní podniky
220

25

17

21
26

16
19

41

20

14

10

120

88

.

.

1
32

.
14

14

8

4

3

2

2

4
2

3
1

16

9

23

10

Zdroj: www.czso.cz

Tabulka č. 6 zobrazuje registrované a aktivní podnikatelské subjekty dle právní formy působící
ve městě k 31. 12. 2019. V roce 2019 ve městě působilo 169 aktivních fyzických osob a 51
právnických osob.
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Tabulka č. 6: Podnikatelské subjekty dle právní normy k 31. 12. 2019

Celkem
Fyzické osoby
Z toho:
• FO podnikající dle živnostenského zákona
• FO podnikající dle jiného než živnostenského
zákona
• Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Z toho:
• Obchodní společnosti
• Akciové společnosti
• Družstva

Registrované
podniky
348
259

Aktivní
podniky
220
169

238

155

4

3

13
89

9
51

46
3
1

41
3
1

Zdroj: www.czso.cz

5.2 Trh práce
Nezaměstnanost
K 31. 12. 2018 se ve městě Pec pod Sněžkou nacházelo 11 uchazečů o zaměstnání ve věku 1564 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání v případě nabídky vhodného
pracovního místa. Tito evidovaní byli tedy nezaměstnaní, kteří neměli žádnou objektivní
překážku bránící jim v přijetí do zaměstnání. K výše zmíněnému datu žilo v obci 448 obyvatel
ve věku 15-64 let. Podíl nezaměstnaných osob v obci na konci roku 2018 činil 2,5%.
V porovnání s celorepublikovým podílem nezaměstnaných osob, který činil 3,1%, byla
nezaměstnanost v Peci o šest desetin nižší. Následující rok se podíl nezaměstnaných zvedl na
2,7%. Tento nárůst souvisel s nárůstem volných míst, počtu obyvatel ve věku 15-64 let a počtu
dosažitelných uchazečů. V důsledku změny se podíl nezaměstnaných ve městě přiblížil
celorepublikovému průměru.
Tabulka č. 7 Podíl nezaměstnaných osob ve městě Pec pod Sněžkou v posledních dvou
letech
Období
k 31. 12.

Dosažitelní uchazeči
15-64 let

Obyvatelstvo
15-64 let

Podíl
nezaměstnaných
osob

Volná místa

2019

12

450

2,7%

84

2018

11

448

2,5%

56

Zdroj: portal.mpsv.cz
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6. Infrastruktura
6.1 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou je ve městě realizováno veřejným vodovodem. Hlavním zdrojem
pitné vody je po většinu roku prameniště na Jeleních loukách, který byl v roce 2019 posílen
o povrchový zdroj z Jeleního potoka. Jako doplňkový zdroj je zejména v zimním období
využíváno povrchové jímání z řeky Úpy. Voda je vedena do úpravny vody a vodojemů,
ze kterých je dále rozvedena do distribučních sítí. Spotřebiště je rozděleno na čtyři tlaková
pásma a zahrnuje celé zastavěné území Pece pod Sněžkou.
První tlakové pásmo je napájeno z AT stanice v úpravně vody, druhé tlakové pásmu
je napájeno přímo z VDJ v úpravně vody, třetí tlakové pásmo je rozděleno na dvě nezávislé
zásobní řady napájené z druhého talkového pásma přes přerušovací komoru a redukční šachtu
a čtvrté tlakové pásmo pro VDJ Velká Úpa je zásobováno z třetího tlakového pásma.
Doplňkovým zdrojem vodovodu je prameniště Jelení Louky. Přímo ze zdroje je zásobováno
pouze několik objektů v blízkosti přívodního potrubí, zbývající voda je přiváděna do úpravny
Pec pod Sněžkou.
Ve Velké Úpě je hlavním zdrojem pitné vody přívod ze čtvrtého tlakového pásma vodovodu
Pec pod Sněžkou. Druhým zdrojem vodovodu Velká Úpa je vodní zdroj Portášky. Spotřebiště
Velké Úpy je rozděleno do dvou tlakových pásem.
Odvádění odpadních vod
V Peci pod Sněžkou je odkanalizováno téměř celé zastavěné území. Kanalizační systém
je převážně gravitační s ojedinělými koncovými připojovacími úseky tlakové kanalizace.
Kanalizace je ukončena v čistírně odpadních vod. Čistírna odpadních vod v Peci pod Sněžkou
má velkou možnost variability provozu včetně jednoduchého navýšení kapacity.
Dle programu rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje jsou na ČOV přiváděny
odpadní vody do více než poloviny obyvatel města. Odpadní vody z ostatních částí města jsou
zčásti likvidovány v domovních mikročističkách a zčásti zachycovány v septicích s přepadem
do vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny především v centru obce dešťovou kanalizací do řek
Úpy a Zelený potok.
Ve Velké Úpě je gravitační síť v části Zadní a Prostřední Výsluní, Schneiderova Stráň a Velká
Úpa centrum. Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice odpadních vod, která je čerpá
do ČOV Pec pod Sněžkou. Na trase výtlaku se nachází řada čerpacích stanic, prostřednictvím
dalších čerpacích stanic jsou do výtlaku přičerpávány odpadní vody z okolních nemovitostí.
Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do Úpy.
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Zásobování zemním plynem
Zemní plyn je přiveden vysokotlakým plynovodním přívodem, z něhož jsou napojeny dvě
regulační stanice VTL/STL. Jedná se o regulační stanici Zahrádky. V Peci pod Sněžkou
je plynofikováno v podstatě celé zastavěné území s výjimkou lokality Hnědý vrch a části Velké
Pláně. Velká Úpa je na zemní plyn napojena ze středotlaké sítě Pece pod Sněžkou. Ve Velké
Úpě jsou napojeny pouze lokality Horní Velká Úpa, Velká Úpa centrum a malá část lokality
Dolní Velká Úpa.
Přívodní potrubí VTL, regulační stanice i stávající rozvodná síť mají dostatečnou kapacitu pro
zásobování stávající plynofikované zástavby včetně plánovaného rozvoje.
Zásobování elektrickou energií
Elektrická energie je přiváděna prostřednictvím hlavního napájecího vedení VN 35 kV
napojeného z kmenové linky Poříčí – Horní Maršov. Jedná se o nadzemní vedení. Napájecí
vedení je ukončeno u rozvodny s transformací 35/10 kV Velká Úpa. Druhý přívod VN 35
kV je realizován jako podzemní od Jánských Lázní a do řešeného území přichází v lokalitě
Lučiny. Z rozvodny je vyveden distribuční rozvod VN 10 kV pro místní trafostanice.
Trafostanice jsou povětšinou venkovní, sloupové. Na řešeném území se nachází 60 trafostanic.
Nakládání s odpady
V Peci pod Sněžkou funguje propracovaný systém odpadového hospodářství, který umožňuje
obyvatelům města efektivní zbavení se odpadu. Navíc je díky důslednému třídění město
schopno šetřit také své finance.
Komunální odpad je ukládán do bílých pytlů. Tyto pytle jsou pak odkládány to sběrných domků
nebo ve sběrném dvoře. Tříděný odpad mohou občané ukládat zdarma do kontejnerů
umístěných na mnoha místech obce. Právnické osoby působící na území obce musí mít
uzavřenou smlouvu s městem o nakládání s odpady.
Svoz nebezpečného odpadu probíhá dvakrát ročně a je vyhlašován ve zpravodaji a na
internetových stránkách.
Sběr biologického odpadu je zajištěn umístěním velkokapacitního kontejneru na sběrném
dvoře.
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Obrázek č. 3: Poloha sběrných domečků v Peci pod Sněžkou

Zdroj: www.pecpodsnezkou.cz

Obrázek č. 4: Poloha sběrných domečků ve Velké Úpě

Zdroj: www.pecpodsnezkou.cz
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Telekomunikace
V současné době je většina řešeného území připojena kabelovým vedením na novou digitální
telefonní ústřednu Pec pod Sněžkou umístěnou v budově pošty. Nová digitální ústředna má
kapacitu 624 přípojek s možností rozšíření na 1600 přípojek a 16 přípojek ISDN. Lokální
telefonní síť je upravena a přizpůsobena podmínkám digitální ústředny. Řešeným územím
prochází trasa dálkového optického kabelu Svoboda nad Úpou-Pec pod Sněžkou-Horní Malá
Úpa.

6.2 Dopravní infrastruktura
Silniční síť
Specifikem dopravní infrastruktury je částečná absence průjezdné dopravy. Částečný podíl
na dopravě má silnice II/252, která odbočuje na jihovýchodním konci Velké Úpy z křižovatky
se silnicí II/296 směrem na Pomezní Boudy. Hlavní silniční tepnou je pro město silnice II/296,
která vede středem Velké Úpy až do centra Pece. Silnice jsou převážně dvoupruhové s absencí
cyklistických pruhů. Parkování je ve městě zajištěno velkými plochami pro parkování vozidel
a parkovacím domem.
Místní komunikace jsou ovlivněny terénními poměry, které se vyznačují sklonovými poměry
nadlimitních hodnot. Dále se zde nachází upravené horské cesty. Hlavní obslužnou komunikací
je pak jednopruhová komunikace stoupající severním směrem (Richterova Bouda). Na tuto
komunikaci navazují vrstevnicové trasy přístupových komunikací. Tyto komunikace jsou
dopravně přístupné mimo zimní období.
Železniční síť
Ve městě Pec pod Sněžkou není přeprava zajišťována železniční dopravou.
Nejbližší vlaková stanice se nachází v obci Svoboda nad Úpou. Ze Svobody nad Úpou je pak
doprava do Pece pod Sněžkou zajišťována autobusovou dopravou.
Dopravní obslužnost
Hromadná doprava je realizována výhradně autobusovou dopravou. Část regionu, ve kterém
se nachází město Pec pod Sněžkou, je silně závislé na autobusové dopravě.
Autobusy do Pece jezdí přibližně každou hodinu. Jedná se přibližně o 26 spojů ve všední den.
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7. Občanská vybavenost
7.1 Bydlení
V podstatě celé zastavěné území lze považovat za využívané. Ve městě převažuje bydlení
v rodinných domech, řada stávajících domů byla opravena či přebudována. Mnoho domů
je majiteli využíváno jako rekreační sídlo.
Tabulka č. 8: Dokončené byty ve městě Pec pod Sněžkou za posledních pět let
Období k 31.12.

Byty celkem

2019
2018
2017
2016
2015

154
6
3
2
11

V rodinných
domech
6
5
3
2
7

V bytových
domech
148
-

V nebytových
budovách
1
4

Zdroj: www.czso.cz

7.2 Školství a vzdělávání
Město Pec pod Sněžkou a obec Malá Úpa uzavřely dohodu, na základě které byl v roce 2017
vytvořen společný školský obvod na území města Pec pod Sněžkou.
Ve městě se nachází základní i mateřská škola. Základní škola v Peci pod Sněžkou je malotřídní
školou. Výuka zde probíhá v pěti ročnících, součástí školy je také ICT učebna, školní družina,
tělocvična, jídelna a mateřská škola včetně zahrady.
V budoucnu město plánuje přístavbu mateřské školy, díky této přístavbě vznikne nová jídelna
a ložnice pro děti z MŠ. Přístavba je nutná z kapacitních důvodů, vzhledem k plné naplněnosti
MŠ je třeba rozšířit a přizpůsobit budovu školky pro zajištění kvalitního předškolního
vzdělávání. Přístavbou se nebude zvyšovat kapacita MŠ.

7.3 Zdravotnictví
Město na svém území nedisponuje nemocnicí nebo poliklinikou. Nachází se zde ovšem několik
ordinací lékařů. Ve městě je například ordinace praktického lékaře a zubní ordinace. Dětský
lékař se nachází v nedalekém Horním Maršově.
Vzhledem k tomu, že je Pec turistickým centrem, je zde v zimních měsících k dispozici také
chirurgická ambulance. Po celý rok zde působí také horská služba. Nejbližší nemocnice jsou
ve městech Vrchlabí a Trutnov.

7.4 Sociální péče
Ve městě se nenachází dům s pečovatelskou službou ani další sociální služby. Nejblíže
je pečovatelská služba k dispozici v obci Svoboda nad Úpou. Ve Svobodě nad Úpou se nachází
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také Centrum spokojeného stáří, které se stará o seniory s diagnostikovanou Alzheimerovou
chorobou.

7.5 Kultura
Město nedisponuje kulturním domem, ve městě se nachází městská knihovna. Roli zázemí pro
kulturní akce supluje zázemí mnoha hotelů, které jsou provozovány na území města. Kulturní
život v obci je bohatý a rozmanitý, plný koncertů, divadelních představení, plesů, akcí pro děti,
festivalů, sportovních akcí a charitativních akcí. K tradičním akcím patří například Hasičský bál,
Úklid Sněžky, Krkonošský festival minipivovarů, Krakonošův guláš, Reprezentační ples
či Rozsvícení vánočního stromu.
Ve Velké Úpě se nachází Kostel Nejsvětější trojice. Kulturní dění ve městě je silně spojeno
s turismem a to jak s letní, tak zimní sezonou.

7.6 Sport a volnočasové aktivity
Vzhledem k poloze města jsou sportovní a volnočasové aktivity častým cílem turistů. Jedním
z těchto atrakcí je Relaxpark, který nabízí bobovou dráhu, dětské prolézačky, skluzavky,
trampolíny a jiné atrakce, dále se zde nachází SkiResort Černá Hora – Pec, ten se v letních
měsících zaměřuje na turistiku a v zimně na sjezdové lyžaře. Ve SkiResortu jsou v letních
měsících k dispozici lanovky, k půjčení jsou koloběžky nebo elektrokola, dále mohou
návštěvníci navštívit dětské parky nebo Herní krajinu Pecku. V zimní sezóně SkiResort nabízí
upravované sjezdové trasy pro sjezdové lyžování.
V Peci je k dispozici také lanové centrum pro děti a dospělé, které se jmenuje Monkey park
Pec pod Sněžkou, v rámci parku je také možné organizovat příměstské tábory a sportovní
soustředění.
Ve městě je k dispozici také mnoho indoorových aktivit, jako je například bowling,
horolezectví, squash, ricochet, spinning, stolní tenis či kuželky. Pro návštěvníky je k dispozici
také půjčovny elektrických kol, koloběžek, lyžařského vybavení a dalších.
Okolo Pece je k dispozici několik vycházkových stezek, ale také trasy na vícedenní túry. Trasy
v okolí města lze rozdělit na různé typy. Mezi vycházkové stezky lze zařadit trasy Okolo Pece,
Vlčí Jáma, Zelený potok či Ke Krakonošově zpovědnici. Dále je možné využít turistické trasy,
kterými jsou například trasa Údolím Šramlu, Na Výsluní, Obřím dolem podél řeky Úpy,
K lesnímu hrádku Aichelburg, Modrý důl, Slatinná stráň, Javořím dolem na Černou horu nebo
Malý Staw.
Pro cyklisty je v okolí města také mnoho cyklotras. Pro pohodlnou dopravu je zde k dispozici
také cyklobus, který jezdí od června do září nebo lze pro přepravu kol využít lanovek.
K dispozici je trasa č. 20, 21, 22, 23, 24 a 26, dále trasa Přes Růžohorky, č. 1A, 18 a 19A.
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Návštěvníkům jsou k dispozici tři lanové dráhy, a to Lanová dráha Sněžka, Lanová dráha Hnědý
vrch a Lanová dráha Portášky.
Obrázek č. 5: Mapa cyklostezek v okolí města Pec pod Sněžkou

Zdroj: www.mapy.cz
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8. Životní prostředí
8.1 Stav životního prostředí
Významnou pozici v uspořádání krajiny ve městě Pec pod Sněžkou hraje územní systém
ekologické stability (ÚSES) krajiny. ÚSES je ekologickou sítí tvořenou dílčími skladebnými
částmi, těmito částmi jsou biocentra, která jsou propojena biokoridory. Princip vzájemné
propojenosti, hierarchického uspořádání a jasným legislativním ukotvením v rámci právního
systému ČR vytváří z ÚSES silný nástroj obecné ochrany přírody a krajiny. Tento systém
je uplatňovaný na celém území ČR.
Město se nachází na území KRNAP a jeho ochranného pásma, kde je situace velmi specifická.
Celé Krkonoše představují jedno biocentrum vyššího významu, což dokazuje také legislativní
ochrana území Krkonoš ve formě KRNAP, Evropsky významné lokality Krkonoše soustavy
Natura 2000, Ptačí oblasti Krkonoše soustavy Natura 2000.
ÚSES na území města Pec pod Sněžkou je na nadregionální úrovni. Tvoří ho biocentrum
85 Prameny Úpy, který se nachází v severní, západní a severovýchodní části řešeného území.
Z nadregionálního biocentra je veden biokoridor K28. V tomto biokoridoru jsou vložena dvě
regionální biocentra a to 1211 Černohorská rašelina a 1212 Špičák. Dále se zde nachází pět
lokálních biocenter. V biocentru 1212 Špičák je na nadregionální biokoridor K28 od severu
napojen regionální biokoridor 714, tento biokoridor je tvořen společenstvy údolí Malé Úpy
a navazujícího levobřežního svahu mezi biocentry 1212 Špičák a 1654 Rottovy boudy. Tento
biokoridor včetně čtyř lokálních biocenter zasahuje do území města podél východní hranice.
V nezastavěných územích města se pak nachází také lokální biocentra jedna až sedmnáct.
Na řešeném území se nenachází žádný větší průmyslový či zemědělský podnik, který
by zatěžoval životní prostředí. Životní prostředí města je zatěžováno intenzivním turismem,
jeho dopady se město a správa KRNAP však snaží minimalizovat. Jedním z kroků, kterým město
udržuje turismus udržitelným je kvalitní odpadové hospodářství a dále značené turistické
trasy.
Půdní fond
Ze zemědělské půdy ve městě je pouze 0,23 ha zahrad, zbylých 542,19 ha spadá pod trvalý
travní porost. V nezemědělské půdě jsou největší položkou lesní pozemky. Celkový přehled
druhů pozemků včetně jejich výměr je uveden v tabulce č. 9 níže.
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Tabulka č. 9: Druhy pozemků na katastrálním území města Pec pod Sněžkou k 31. 12. 2019
Druhy pozemků
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Celková výměra

Výměra (ha)
542,42
0,23
542,19
4 667,69
4 419,23
29,89
29,12
189,46
5 210,11

Zdroj: www.czso.cz

8.2 Ochrana životního prostředí
V území tvořené správním územím města Pec pod Sněžkou je rozhraní města a volné krajiny
velmi málo zřetelné. Tento stav je dán historickým vývojem, během tohoto vývoje došlo
k rozptýlené formě zástavby, která se stala jednou ze základních charakteristik nejen zástavby,
ale i krajiny.
Území přísluší k národnímu parku a jeho ochrannému pásmu. Zároveň je území příslušné
k vytvářené soustavě chráněných území evropského významu Natura 2000 – Ptačí oblasti
Krkonoše, Evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše.
Důležitá je v rámci ochrany životního prostředí součinnost města se Správou KRNAP, která
bude přispívat k péči o zachování biodiverzity území. Dále by mělo docházet k jasnému
uspořádání krajiny na město, rozptýlenou zástavbu, divočinu a plochy a koridory dopravní
a technické infrastruktury.
V současné době se ve městě nevyskytují problémy s životním prostředím.
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9. Správa města
9.1 Městský úřad a kompetence města
Město Pec pod Sněžkou není městem s rozšířenou působností ani pověřeným městským
úřadem. I přes svou velikost co do počtu obyvatel je Pec pod Sněžkou městem.
Organizační struktura
Město Pec pod Sněžkou:
•

Zastupitelstvo
o Finanční výbor
o Kontrolní výbor

Zastupitelstvo má 9 členů, z kterých si volí starostu a místostarostu. Starosta stojí v čele
městského úřadu a zastupuje město navenek. Zastupitelstvo dále zřizuje výbory jako své
iniciativní a kontrolní orgány. V případě města Pec pod Sněžkou se jedná o finanční výbor
a kontrolní výbor. Každý výbor je zastoupen třemi členy.

9.2 Hospodaření města
Jak vyplývá z tabulky č. 10, město Pec pod Sněžkou v posledních dvou letech hospodařilo se
schodkovým rozpočtem. Důvodem těchto rozpočtů jsou velké investiční akce financované
městem. Tyto schodky jsou kompenzovány přebytky z hospodaření města z let minulých
či jiným způsobem financování, jako jsou bankovní úvěry aj.
Tabulka č. 10: Bilance rozpočtového hospodaření v posledních letech
Schválený rozpočet (v Kč)
Rok

Bilance rozpočtového
hospodaření

Příjmy

Výdaje

2019

85 815 277

151 868 452

Schodkový rozpočet

2018

77 215 218

107 703 259

Schodkový rozpočet

2017

71 121 894

54 396 378

Přebytkový rozpočet

2016

67 476 210

51 875 712

Přebytkový rozpočet

2015

64 893 034

44 909 666

Přebytkový rozpočet

Zdroj: Schválené rozpočty obce, monitor.statnipokladna.cz
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9.3 Zkušenost s obdrženými dotacemi
Finanční příspěvky z veřejných rozpočtů jsou nesmírně důležité pro neustálé rozvíjení města.
Město se snaží být dlouhodobě aktivní při získávání dalších finančních zdrojů, nad rámec
daňových příjmů, které obdrží od státu.
Tabulka č. 11: Přehled strategických dokumentů, které může využívat město Pec pod
Sněžkou
Název strategického dokumentu
Kanalizační řád
Územní plán
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - MAS Krkonoše
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše
Zdroj: www.pecpodsnezkou.cz, Plán rozvoje
www.maskrkonose.cz, rozvoj.krkonose.eu

vodovodů

a

kanalizací

Rok zpracování
2010
2011
2017
2020
Královéhradeckého

kraje,

Dále má město k dispozici strategické dokumenty ostatních sdružení, jejichž je město členem.
Například se jedná o Sdružení cestovního ruchu a propagace nebo Svazek obcí Východní
Krkonoše.
Vzhledem k rozvoji a změnám ve městě, plánuje Pec pod Sněžkou aktualizovat v následujících
letech Územní plán z roku 2011.
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Tabulka č. 12: Přehled realizovaných projektů ve městě za posledních 7 let
Název projektu
Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
Průběžná obnova komunální techniky
Rekonstrukce kaple na Předním výsluní ve Velké
Úpě
Herní stezka k lanové dráze v Peci pod Sněžkou
Rekonstrukce objektu čp. 232 ve Velké Úpě
Kompletní oprava povrchu komunikací na
Smrku, Lučinách a Zahrádkách v úseku Žižkova
bouda – odbočka k Čapkově boudě
Zastřešení parkovacích stání na ploše u hasičské
zbrojnice
Kompletní rekonstrukce obou schodišť
vedoucích k úpskému kostelu
Herní krajina Pecka
Oprava havarijního stavu hřbitovní zdi ve Velké
Úpě
Dopravní terminál Pec pod Sněžkou
Kompletní rekonstrukce odvodnění a povrchu
vč. souvisejících terénních úprav tzv. Havrlíkovy
cesty na Středním výsluní ve Velké Úpě

Rok zpracování
dokumentace
2010

Realizace
2012 – 2014
2014 - 2020

2015

2015

2015
2016

2015 - 2016
2016
2016

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2018

2017

2018 - 2020

2018

2018

Zdroj: Podklady města Pec pod Sněžkou.

9.4 Bezpečnost
Ve městě je zaznamenáno páchání trestných činů. V roce 2018 řešila Policie ČR, OO Pec pod
Sněžkou celkem 45 trestných činů a 438 přestupků za celý svůj správní obvod (nejen území
Pece).
Ve městě je vybudováno kontaktní a koordinační centrum Policie ČR, resp. Obvodní oddělení
Pec pod Sněžkou.

9.5 Vnější vztahy a vazby města
Město Pec pod Sněžkou je členem MAS Krkonoše. MAS Krkonoše sdružuje 26 obcí ze severní
části okresu Trutnov. Kromě obcí ležících přímo v KRNAPu jsou členem MAS také obce
v podhůří Krkonoš, východní výběžek zájmového území tvoří Žacléřsko. Na západě zájmového
území sousedí s Libereckým krajem. V MAS žije přibližně čtyřicet tisíc obyvatel. Celé území
disponuje relativně nízkou hustotou zalidnění oproti republikovému průměru. Největším
městem MAS Krkonoše je Vrchlabí, okresní město Trutnov leží v těsném sousedství MAS
Krkonoše a má na toto území významný vliv především jako pracovní a obslužné regionální
centrum. Některé obce v zájmovém území jsou členy euroregionu Glacensis (Česko – Polsko),
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což představuje potenciální možnosti spolupráce z hlediska hospodářské, společenské
i kulturní sféry života.
Obrázek č. 6: Území MAS Krkonoše

Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - MAS Krkonoše

Město je také členem dvou dobrovolných svazků obcí (Svazku obcí Východní Krkonoše
a Krkonoše – svazek měst a obcí) nebo spolků Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci
pod Sněžkou, o.s. a dále TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s.
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A. 2 Východiska pro návrhovou část
10. SWOT analýza/silné a slabé stránky
SWOT analýza shrnuje silné a slabé stránky obce, příležitosti rozvoje a hrozby, které by tento
rozvoj mohly ohrozit. Analýza vychází z předchozí situační analýzy.
Tabulka č. 13: SWOT analýza
SWOT ANALÝZA

Vnitřní prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

Základní škola ve městě
Mateřská škola ve městě
Kvalitní životní prostředí, čisté ovzduší
a vodní toky
Členem MAS Krkonoše, z. s.
Město je centrem turismu a sportu
Bohatý společenský život
Kvalitní odpadové hospodářství
Kvalitní městská infrastruktura
Pobočka České pošty
Ordinace praktického lékaře
Ordinace stomatologa
Plynofikace téměř celého území obce
Vybudována kanalizační síť
Široká vybavenost obce
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•
•
•
•
•
•
•
•

Chybějící vlaková doprava
Absence dětského lékaře
Absence sociálních zařízení
Stárnutí obyvatelstva
Vzdálené hlavní silniční trasy
Skoková nezaměstnanost
v závislosti na turismu
Nedostačující prostory MŠ
Vysoká finanční náročnost
údržby města vzhledem
k turismu

Příležitosti (O)
•
•

Vnější prostředí

•
•
•
•
•

Hrozby (T)

Zaměření se na strategické plánování
Využití dotačních titulů
napomáhajících rozvoji
Využití členství v akční skupině MAS
Krkonoše, z. s.
Turismus
Rozvoj města jako turistického cíle
Snížení intenzity dopravy zkvalitněním
veřejné dopravy
Vyšší míra využití obnovitelných
zdrojů energie ve městě

•
•
•
•
•
•
•

34

Snížení nebo zúžení finanční
podpory z veřejných prostředků
Odliv mladých vzdělaných lidí do
větších měst
Zvyšující se nezaměstnanost
obyvatel
Stoupající tlak na ekonomicky
aktivní obyvatele v důsledku
stárnutí populace
Nevyužití příležitostí
Znečišťování města a jeho okolí
v důsledku turismu
Omezení turistických služeb
v důsledku nařízených omezení
spojených s nemocí COVID-19
spojené s ukončením
podnikatelských činností

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
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B. 1 Vize města
Vize města je základním stavebním kamenem tohoto strategického dokumentu. Vize má
za úkol stanovit představy o budoucí podobě a funkčnosti města včetně prioritních oblastí
pro vymezený časový horizont. Ačkoli je program rozvoje města dokumentem koncipovaným
na období pěti let, jeho obsah bere na vědomí i dlouhodobý plán a rozvoje města. Důvodem
je návaznost dlouhodobé koncepce rozvoje města na tento strategický dokument.
Vize města Pec pod Sněžkou:
Město Pec pod Sněžkou je horským městem, které je významným turistickým a sportovním
střediskem. Město je plnohodnotným místem pro všechny své obyvatele, pro které vytváří
důstojné životní podmínky s ohledem na zachování rázu krajiny a kvalitního životního
prostředí. Město svým občanům nabízí také rozmanitý kulturní a společenský život s možností
aktivního zapojení se do fungujících spolků, které ve městě provádí svou činnost. Město
se vzhledem ke své velikosti snaží vytvářet co nejlepší občanskou vybavenost a zajišťovat
ve spolupráci s místními spolky mnoho společenských, kulturních a sportovních akcí.
Při stanovení vize města se vycházelo z výsledků vyplývajících z analytické části tohoto
dokumentu a odpovědí na otázky týkající se současné a budoucí podoby města.
Základní otázky při formulování vize:
Jakým městem je Pec pod Sněžkou?
•
•
•
•
•
•

Městem nacházejícím se v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.
Městem s čistým životním prostředím.
Městem, které je kulturním a sportovním centrem.
Městem nabízejícím mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí pro své
obyvatele i návštěvníky.
Městem poskytujícím nespočet vybavení a zázemí pro volnočasové sportovní aktivity.
Bezpečným městem pro všechny obyvatele.

Jakým městem by Pec pod Sněžkou chtěla být v budoucnu?
•
•
•
•

Bezpečným a plnohodnotným městem pro všechny své obyvatele a turisty, kteří zde
žijí nebo tráví volný čas.
Městem nabízejícím mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí pro své
obyvatele a turisty.
Městem s čistým životním prostředím.
Rozvíjejícím se městem, které bude ctít ráz krajiny a její ochranu.
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B. 2 Stanovení prioritních oblastí, strategických cílů, opatření a aktivit
1. Přehled prioritních oblastí
Prioritní oblasti jsou definovány na základě navržené vize města a hlavních poznatků
vyplývajících ze SWOT analýzy. Prioritní oblasti představují části města, které chce
zastupitelstvo ve městě zlepšit a na které dosahují lidské a finanční zdroje města.
Na základě zpracované situační analýzy, výsledků SWOT analýzy a z jednání zástupců města
Pec pod Sněžkou byly navrženy tyto prioritní oblasti:
•
•
•
•

Prioritní oblast 1: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Prioritní oblast 2: OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA V OBCI
Prioritní oblast 3: PÉČE O OBECNÍ MAJETEK
Prioritní oblast 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. Přehled strategických cílů
Strategický cíl představuje ukazatel pro rozvíjení města v dílčích oblastech rozvoje města
a poskytuje informace o stavu, kterého má být dosaženo prostřednictvím rozvojových
opatření. Pro účely strategického dokumentu byly v rámci výše zmíněných prioritních os
navrženy celkem 4 strategické cíle:
1. Strategický cíl: Modernizace a zvyšování kvality infrastruktury
2. Strategický cíl: Rozvoj a zlepšování podmínek života ve městě
3. Strategický cíl: Péče a rozvoj městského majetku
4. Strategický cíl: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj města

3. Opatření a aktivity vedoucí k naplňování strategických cílů
Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření představují obecněji
definované záměry, které chce město v plánovaném období uskutečnit. Aktivita označuje
konkrétní akci, u které je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci,
odhadované náklady a zdroj financování.
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1. Strategický cíl: Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury
1.1 Opatření: Rekonstrukce místních komunikací
1.2 Opatření: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
1.3 Opatření: Aktualizace strategických dokumentů města

2. Strategický cíl: Rozvoj a zlepšování podmínek života v obci
2.1 Opatření: Rekonstrukce a zkvalitnění sportovišť a hřišť

3. Strategický cíl: Péče a rozvoj obecního majetku
3.1 Opatření: Péče o významné objekty, kulturní památky a jejich okolí
3.2 Opatření: Rekonstrukce a výstavba obecních objektů

4. Strategické cíl: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce
4.1 Opatření: Podpora třídění odpadu
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B. 3 Podpora realizace programu
4. Organizační zajištění realizace
Program rozvoje města představuje rozvojovou koncepci, která bude realizována z veřejných
prostředků. Město Pec pod Sněžkou bude muset vynaložit značné finanční prostředky,
aby dosáhla realizace programu, především v případě projektů spolufinancovaných
z evropských, národních a krajských zdrojů.
Strategický dokument rozvoje města je schválen zastupitelstvem města a to přijímá plnou
zodpovědnost za realizaci tohoto dokumentu.

5. Vyhodnocování a aktualizace
Úspěšnost realizace programu rozvoje města je závislá nejen na vhodném vymezení cílů,
opatření a následné realizaci, ale také na efektivním způsobu monitoringu. Hlavním úkolem
monitoringu je průběžné dohlížení na naplňování cílů strategie v jednotlivých letech a tím
i vytváření podkladů pro celkové vyhodnocování programu.
Hodnocení strategie by se mělo stát stěžejním dokumentem v dalším rozhodování
o směřování rozvojového dokumentu včetně případných změn, pokud by nedocházelo
k naplňování stanovených cílů strategie. Důležitým aspektem je také aktualizace strategie,
která má za úkol reagovat na pozitivní i negativní tendence vývoje území.
Program rozvoje města Pec pod Sněžkou na období let 2021-2025 je vhodné aktualizovat
na základě úspěšnosti plnění či neplnění stanovených cílů a vývoje situace ve městě.
Za vyhodnocování a aktualizaci tohoto strategického dokumentu rovněž nese zodpovědnost
zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou.
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Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Elektronické dokumenty a zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Český statistický úřad: www.czso.cz
Integrovaný portál MPSV: www.portal.mpsv.cz
MAS Krkonoše: www.maskrkonose.cz
Město Pec pod Sněžkou: www.pecpodsnezkou.cz
Monitor - kompletní přehled veřejných financí: monitor.statnipokladna.cz
Živé obce: www.ziveobce.cz
Relax park: www.relaxpark.cz
SKIRESORT LIVE: www.skiresort.cz
BOWLING BAR: www.bowlingbar.market.cz
MONKEY PARK: www.monkeypark.cz
BOWLING PENSION RELAX: www.pensionrelax.cz/sluzby/bowling/
HOROLEZECKÁ STĚNA: www.klondikeklub.cz/html/lezeckastena.html
Herní krajina Pecka: www.pec-ka.cz
Lanová dráha Sněžka: www.snezkalanovka.cz
Lanová dráha Hnědý vrch: www.leto.skiresort.cz/lanovky/hnedy-vrch/
Lanová dráha Portášky: www.leto.skiresort.cz/lanovky/portasky/

Alan
Tomášek
______________________________________

Alan Tomášek, starosta
Město Pec pod Sněžkou
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