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1. Úvod
Jedním z důležitých kroků při přípravě rozvojových dokumentů města je analýza
výchozího stavu. Dokument „Profil města“ poskytuje ucelený přehled o jednotlivých
složkách života města. Obsahuje mimo jiné komplexní údaje o obyvatelstvu, pracovní
síle, zaměstnanosti, bydlení, místní ekonomice a hospodaření města, infrastruktuře,
životním prostředí, kvalitě života ve městě a mnoho dalších.
Při tvorbě „Profilu města“ jsme vycházeli z dostupných a nejnovějších údajů
poskytnutých odbory Městského úřadu, Českým statistickým úřadem, Úřadem práce,
správci sítí a dalšími úřady a institucemi ve městě, vč. soukromých subjektů. Protože
celá řada dat je velmi „živých“, je pochopitelné, že „Profil města“ nemůže být statickým
materiálem.
„Profil města“ je pouze jedním z dílčích dokumentů celkového Strategického plánu města
Hořovice.

Uvítáme další náměty na zpřesnění nebo doplnění dat a informací v „Profilu města“.
Věříme, že svým zaměřením a šíří záběru se stane cenným informačním zdrojem pro
občany, investory vstupující do města i širokou veřejnost.

Bližší informace k rozvojovým dokumentům města jsou k dispozici na webových
stránkách www.mesto-horovice.cz, nebo na Městském úřadu Hořovice.
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2. Město Hořovice
2.1 Forma organizace, předmět činnosti
Město Hořovice je, dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, základním územně
samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou
účetní jednotkou, jež vede podvojné účetnictví v souladu s Opatřením Ministerstva financí
ČR, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky.
Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně, v povinném členění podle platné rozpočtové
skladby. Hospodaření s rozpočtovými prostředky města je zajišťováno v působnosti
a odpovědnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Hořovice (členění dle rozpočtových
oddílů).

Základní charakteristika města:

•

Rozloha: 955 ha

•

Počet katastrů: 2

•

Počet obyvatel: 6 633 (k 1. 1. 2007)

•

Počet podnikatelských subjektů: 1 491

Město Hořovice je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací, kde je zaměstnáno
celkem 159 zaměstnanců. Město je také vlastníkem majetkových podílů ve firmách
Hořovická teplárenská, s r.o. (39%) a Městská akciová společnost, a. s. (37%) a Hotel
„Zelený strom“.
Město Hořovice na základě Hlavy IV. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů zřizuje v rámci samostatné působnosti orgány, které jsou složeny
z volených zástupců města. Město Hořovice má řádně voleno Zastupitelstvo města a ve
městě je jako výkonný orgán ustanovena Rada města Hořovice.
Zastupitelstvo města Hořovice představuje volené představitele z řad občanů města,
kteří jsou zvoleni na základě voleb konaných ve čtyřletém cyklu. Ve volebním období
2006 - 2010 je zvoleno Zastupitelstvo města v počtu 21 volených zástupců.
Zastupitelstvo města zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Výbory Zastupitelstva města:

•

Kontrolní výbor

•

Finanční výbor

Ve městě je ustanovena Rada, která je výkonným orgánem v oblasti samostatné
působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu. Rada města Hořovice má 7 členů.
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Komise Rady města:

•

Komise školství
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•

Komise stavební

•

Komise životního prostředí

•

Komise dopravní

•

Komise pro strategický rozvoj

Na úrovni města funguje Bezpečnostní rada města Hořovice, jejímž předsedou je starosta
města.

2.2 Městský úřad Hořovice
Záležitosti města jsou spravovány prostřednictvím Městského úřadu. Působnost úřadu je
vymezena následovně:
•

V oblasti samostatné působnosti města úřad:
a) plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Hořovice nebo Rada
města Hořovice,
b) pomáhá výborům Zastupitelstva města Hořovice a komisím Rady města
Hořovice v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů.

•

V oblasti přenesené působnosti města vykonává městský úřad státní správu:
a) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného
orgánu města,
b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu,
c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

•

Úřad vydává rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad zaměstnává k 1.1.2008 celkem 75 zaměstnanců a dle platného
organizačního řádu se člení na odbory. Celkem je na městském úřadu Hořovice
7 samostatných odborů (viz následující obrázek).
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Graf č. 1: Organizační struktura města Hořovice k 1. 1. 2008
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Zdroj: MěÚ Hořovice, 2008

Samostatné odbory MěÚ Hořovice:

•

odbor finanční a školství

•

odbor personální a organizační

•

odbor technický a dopravní

•

odbor právní a vnitřních věcí

•

odbor výstavby a životního prostředí

•

odbor obecní živnostenský úřad

•

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Příspěvkové organizace města Hořovice:

•

Městské kulturní centrum Hořovice

•

Domov Na Výsluní, Hořovice

•

Městská správa bytového a nebytového fondu

•

Městská mateřská škola Hořovice

•

1. Základní škola Hořovice

•

2. Základní škola Hořovice

•

Středisko volného času Domeček Hořovice

2.3 Historie města
2.3.1 Název města
Jméno Hořovice znamenalo buď ves lidí Hořových (z osobního jména Hoř vzniklého
zkrácením původního Hořislav či Hořimír), nebo ves lidí Horových (z příjmení Hora,
kontaminací tvarů Hořice a Hořovice.)
„Původní název se ale patrně dodnes obráží v dochovaném názvu polohy Hořičky. Dnes
tak již nazýváme jen stráně pod starým zámkem. Ale ještě v katastrální mapě z roku
1836 je týmž názvem označený rozlehlý prostor v okolí statku, mezi zámeckým parkem
a bažantnicí. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že původně to byl název celého území
dnešních Hořovic II. (Velké Vísky), a že nejde o nic jiného, než změnu tvaru jména
Hořovičky, tj.Malé či Staré Hořovice.“ (J. Maličký, Přehled osídlení..., 1953)

2.3.2 Krátká historie města
Historické osídlení zde můžeme předpokládat nejméně od 10. století, ale je zde doloženo
již prehistorické osídlení.
O založení města Hořovice nemáme přesných zpráv, neboť zakládací listina shořela
patrně při velkém požáru města v roce 1540, který zničil i ostatní městské písemnosti
včetně privilegií. Její obsah však ještě zmiňuje ve svém urbáři z roku 1648 tehdejší
regent panství Jakub Veltrubský. Podle tohoto záznamu můžeme založení města klást
mezi léta 1303 a 1322.
Nové město založil Plichta ze Žirotína západně od staré osady, která se poprvé připomíná
k roku 1115 jako majetek kladrubského kláštera, a to pod tvrzí, kterou si Žirotínové
vystavěli zřejmě již v polovině 13. století. Na počátku husitských bouří, v roce 1420, se
měl podle tradice na hořovickém hradě narodit budoucí český král Jiří z Poděbrad.
Po husitských válkách se opět majitelé často měnili, až na počátku 16. století získali
Hořovice páni z Říčan, kteří se zde udrželi celých sto let až do bělohorských konfiskací.
Konfiskované panství získala hraběnka Marie Eusebie z Martinic. Za posledního Martinice
vyrostl ve městě podle projektu proslulého Carla Luraga kostel Nejsvětější Trojice pro
theatiny, kteří jej později postoupili františkánům. V roce 1685 po smrti hraběte Bernarda
Ignáce, získal Hořovice jeho zeť Jan František z Vrbna, který dokončil stavbu nového
zámku. K dalšímu prodeji panství došlo až v roce 1852. Nový majitel, hesenský kurfiřt
Friedrich Wilhelm von Hanau, nechal zámek v letech 1856-1868 upravit ve stylu
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pozdního klasicismu, jako by měl předtuchu, že se zámek stane jeho hlavní rezidencí. Po
prohrané prusko-rakouské válce v roce 1866 se tak skutečně stalo a jeho potomci zůstali
v Hořovicích až do roku 1945.
Zrušením poddanství a roboty v roce 1848 se Hořovice staly svobodnou obcí nezávislou
na vrchnosti. Prestiž města ještě zvýšilo zřízení okresního úřadu v roce 1850. K rozvoji
průmyslu přispěla stavba České západní dráhy kolem roku 1862. Postupně mizela
tradiční rukodělná výroba (cvočkařství), byla nahrazována strojní výrobou v nově
zakládaných továrnách. Železná ruda se zde díky bohatým ložiskům v okolí zpracovávala
již od 14. století. Od 18. století proslavila oblast litina, ve zdejších slévárnách byla
odlévána bohatě zdobená kamna, mříže, zábradlí, reliéfy a busty.
Hořovice krutě postihla německá okupace. Zmizela zdejší židovská komunita, která zde
v roce 1903 postavila velkou synagogu, mnoho vlastenců skončilo ve věznicích
a koncentračních táborech. V květnu 1945 odjela více než stovka dobrovolníků na pomoc
Pražskému povstání.

2.4 Poloha a vnější vztahy
Hořovice jsou přirozeným správním, výrobním a kulturním centrem oblasti ve středních
Čechách, které leží mezi Křivoklátskými lesy, Českým krasem a pohořím Brdy. Region
Hořovicko zahrnuje 37 obcí vyplňující jižní část bývalého okresu Beroun a svým
vymezením odpovídá správnímu obvodu pověřeného obecního úřadu Hořovice.
V rámci České republiky je poloha regionu velmi
příznivá, neboť jeho centrum leží cca 40 km od
hlavního města Prahy. Hořovice se nacházejí v těsné
blízkosti dálnice D5, která spojuje Prahu přes Plzeň
se Spolkovou republikou Německo. Městem probíhají
dvě komunikace II. třídy (II/114 Dobříš – Hořovice Zbiroh a II/117 Žebrák – Hořovice). Tyto
komunikace tvoří páteřní osu města a spojují je
s dálnicí D5 v severozápadní části rozšířeného
regionu Hořovicko. Město protíná na jeho západním
cípu železniční trať č. 170 Praha – Plzeň, která se
v horizontu 8 let stane páteřní koridorovou železniční
tratí ČR. Doprava a dopravní infrastruktura má proto
pro město obrovský význam a nepochybně skýtá rozvojový potenciál.
Hořovice jsou součástí Středočeského kraje, který patří z hlediska polohy, dopravní
dostupnosti a ekonomické síly k nejbohatší regionům ČR. Na severní straně hraničí území
regionu s okresem Rakovník, na západě s okresem Rokycany, na jihu s okresem Příbram
a na východě s okresem Beroun.
Hořovicko je také historicky nedílnou součástí tzv. Podbrdska. Město Hořovice je
zasazeno do severního podhůří centrálních Brd. Území historického Podbrdska se však od
vlastních lesnatých Brd mnohde značně vzdalovalo a naopak k němu nepatřila západní
a jižní část pohoří. Do roku 1714 Podbrdsko tvořilo Berounsko, Hořovicko, Příbramsko
a Dobříšsko. V současné době je chápáno jako region přiléhající k lesnatému pohoří bez
přesnějšího stanovení hranice.
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2.5 Fyzicko-geografické podmínky
Krajina v bezprostředním okolí města Hořovice i v celém regionu je poměrně členitá.
Mírně zvlněný reliéf území je vytvářen několika geomorfologickými soustavami, které
utváří celkový charakter oblasti Hořovicka.
Významným geomorfologickým celkem nacházejícím se v bezprostředním okolí města
Hořovice je Hořovická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s rozlohou 427
km2, střední výškou 352,7 m n. m. a středním sklonem 4°34´. Je složena ze silně
zvrásněných břidlic a vápenců. Nejvyšší bod je Na skále 508 m n. m. v Holoubkovské
kotlině. Součástí Hořovické pahorkatiny je významná sníženina mezi Křivoklátskou
vrchovinou a Brdy známá jako Hořovická brázda na jihozápadě oblasti. Jedním z několika
zalesněných osamocených vrcholů Hořovické brázdy je Otmíčská hora (401 m). Údolím
Červeného potoka a Litavky pokračuje Hořovická brázda k severovýchodu, kde se
nedaleko Zdic nachází další významný bod – Koukolova hora (471 m) se zříceninou kaple
a naučnou stezkou. Jihovýchodní větev Hořovické brázdy zasahuje pod svahy Brd na
Hostomicko. Nalezneme zde vrch Šiberna (451 m), severně od Hostomic se zdvihá
převážně duby zalesněný hřeben Housina.
Geomorfologickým celkem v severozápadní a severní části oblasti Hořovicka je
Křivoklátská vrchovina. Řeka Berounka rozděluje Křivoklátskou vrchovinu v rámci
Berounska na dvě nestejně velké části. Rozsáhlejší pravobřežní část zahrnuje jádrovou
oblast CHKO Křivoklátsko, charakteristickou zalesněnými vrcholy a plošinami, jimž se zde
říká pleše. Nejvyšším vrcholem je zde Těchovin (612 m) mezi obcemi Líšná a Skryje,
v jejichž svazích se nachází pozůstatky důlní činnosti dnes již zaniklé těžby železné rudy.
O několik km jižněji se v lesích nad Zdicemi nachází buližníkový útvar Vraní skála (536
m). Z jejího vrcholu je kruhový rozhled na Křivoklátsko a Brdy. Nad Berounem
a Královým Dvorem se tyčí zalesněný hřeben s vrcholem Děd (492 m) korunovaným
kamennou rozhlednou, která zde byla r. 1893 postavena Klubem českých turistů. Na
levém břehu Berounky je součástí Křivoklátské vrchoviny Lánská pahorkatina, které
dominuje u Chyňavy vrch Tuchonín (488 m).
Brdy jsou jediným horským celkem v nitru Čech, který je výškově srovnatelný
s pohraničním horstvem. Vysoký Tok v Brdech (865 m) představuje nejvyšší bod
středočeského kraje. Brdské pohoří budované velmi chudými křemenci a křemičitými
slepenci představuje rozsáhlou plochu, která zůstala od pravěku trvale zalesněna (spolu
s lesy Křivoklátska představují největší souvislý lesní komplex vnitřních Čech) a kde
nevznikla žádná větší sídla. Odolné brdské horniny rovněž konzervují velmi starý, snad
ještě svrchnokřídový reliéf.

2.5.1 Klimatologie
Hořovicko je lesnatý, kopcovitý a chladnější kraj než sousední Berounsko. Průměrný úhrn
srážek je zde v porovnání s ostatním územím ČR spíše podprůměrný. Více srážek spadne
ročně v západní lesnatější části území. Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 600 mm.
Hořovice jsou otevřené severozápadním větrům.
Jižně ležící pahorkatiny středočeského kraje patří k mírně teplé oblasti, v níž převažují
roční průměry teplot mezi 7-8oC a ve vegetačním období se obvykle pohybují mezi 1314oC.
Tato podnební oblast se blíží průměru v celé oblasti českých zemí. Chladná oblast
vyznačená nižšími průměry teplot je zastoupena jen v podobě menších ostrůvků
v nejvyšší části Brd, řádově nad 700 m nadmořské výšky. Z těchto poloh zatím nemáme
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dostatek dlouhodobých měření, takže nelze stanovit konkrétní bod, který by byl ve
středních Čechách nejchladnější.
Průměrná roční teplota na Hořovicku dosahuje hodnot 7,1 - 8oC, což je zhruba o 2 stupně
Celsia méně než na Berounsku.

2.5.2 Hydrologie
Město i převážná část regionu náleží do povodí Vltavy. Nejvýznamnějším správcem
vodních toků je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka.
Vodní osu celého regionu Hořovicka tvoří řeka Litavka, která protéká územím od jihu.
Litavka (629 km2, 2,7m3/s) je jedinou říčkou, která vznikla v Brdském pohoří (pramení
severně od Rožmitálu p. Třemšínem). Vyvěrá v třemošenských slepencích, u Čenkova se
zařezává do světoznámých trilobitových jineckých břidlic a u Rejkovic je vryta opět do
slepenců. Vysokou soutěskou před Lochovicemi pak přechází do zahořanských břidlic,
u Zdic protéká podélným silurským úvalem a poté se na severu vlévá do Berounky.

Na katastrálním území města Hořovice se nachází několik
vodních toků, z nichž největší význam má Červený
potok. Červený potok má značně dlouhé povodí. Vzniká
v mokřadech lesního pohoří pod Zadními Baštinami, ze
slepenců u Neřežína vstupuje do červených komárovských
vrstev – odtud i jeho název. Protéká vodní nádrží
Záskalskou, rybníky Dráteník a Červený, v obci Komárov
se spojuje s Jalovým potokem tekoucím od Kvaně.
Nejmalebnější břidlicové pozadí vytváří Červenému
potoku právě hořovický svah až ke křemencovému hřbetu
Dražovky.
Tabulka č. 1: Základní údaje o vodním toku Červený potok
Tok

Červený p.

Plocha
povodí
[km2]
224,53

Délka

Recipient

Správce toku

ORP

[km]
30

Litavka

Povodí Labe, a.s.

Beroun, Hořovice

Zdroj: Povodňový plán ORP Hořovice, 2008
Tabulka č. 2: Vodní plochy na území města
Výměra
Název

v ha

Lázeňský rybník

3,2

Velká Dražovka

2,05

Malá Dražovka

0,79

Cihlářský rybník

1,71

Valcverk

3,15

Rybník v Nohavici

1,64

Sloupův rybník

0,52
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rybník na Sklenářce

0,32

rybník u koupaliště

0,28

Kvichův rybník

0,26

Weberův rybník

0,18

Zdroj: MěÚ Hořovice,odbor výstavby a životního prostředí, 2008

2.5.3 Pedologie
Na území Hořovicka jsou zastoupeny následující typy půdních struktur:
Plošně nejrozšířenější jsou kambisoly – jedná se o velmi pestrou polymorfní skupinu půd
(dominují v pahorkatinách), které se vyvinuly na nejrůznějších horninách (na rulách,
žulách, břidlicích), jsou ceněnými půdami lesního hospodářství. V některých případech,
zvláště pod lesy, přecházejí kambisoly v méně příznivé podzoly (z ruského podzol
- vyluhovaná půda). Představují půdy s výrazně kyselým humusovým horizontem, pod
nímž leží silně promytý a vybělený minerální horizont a ještě níže horizont, ve kterém se
ve vysrážené formě hromadí sloučeniny železa a humus.
Dále jsou zde zastoupeny půdy referenční třídy leptosolů a glejsolů.
Leptosoly jsou půdy vytvářející se z rozpadů pevných či zpevněných
a vyznačujících se výraznou skeletovitostí až mělkostí půdního profilu.

hornin

Glejsoly jsou půdy vznikající půdotvornými pochody, které jsou bezprostředně ovlivněny
podzemní vodou. Těsný vztah k periodickému povrchovému převlhčení mají rovněž půdy
referenční třídy stagnosoly (z lat. stagno - tvořit stojatou půdu).
Obě tyto skupiny půd se vyskytují rozptýleně na malých plochách podél vodotečí nebo
v okolí břehových pásem nádrží.

2.5.4 Městské lesy
Lesy města Hořovice zaujímají plochu 144,62 ha, nacházejí se na severním okraji Brdské
vrchoviny a jsou tvořeny několika od sebe oddělenými částmi.
Od západní části města se západním směrem táhne pruh lesa o výměře 16 ha nazývaný
"Obecní les", který navazuje pod obcí Hvozdec na komplex Brdských lesů.Je ve výšce
450 m.n.m.
Další část lesa zvaná „Dražovka“, o výměře 60,86 ha přiléhá na jižní straně těsně
k zástavbě města. Celý les je zařazen do kategorie 32 c - lesy zvláštního určení - lesy
příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.
Východně od města jsou položeny dvě významné části lesa – „Bažatnice a Háj“ o výměře 65,24 ha. V lese se nacházejí jedinci značného stáří (a více 200 let).
K městským lesům patří ještě několik malých ploch v intravilánu i extravilánu města
(např.“Remízek“), které jsou využívány jako doplňková zeleň.
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Hospodářskou činnost v Městských lesích vykonává Lesospol Zbiroh s.r.o.

Městský les „Dražovka“
Už před 30 lety sloužil lesopark Dražovka ke každodennímu užívání hořovických obyvatel.
Po roce 1989 došlo i k vlastnickým změnám. Část lesoparku přešla církvi a část na státní
lesy. Po převedení na město Hořovice šlo o to, aby tento les byl z kategorie lesa
hospodářského převeden na les zvláštního určení. Po dohodě mezi městem Hořovice,
státními lesy a Ministerstvem to platí od 1. ledna 2002. Na základě "Oblastního plánu
rozvoje lesa" je Dražovka zatříděna do kategorie "Lesy ze zvýrazněnou zdravotněrekreační funkcí, podkategorie lesy příměstské". Lesy ČR a město Hořovice uzavřely
smlouvu o tom, že podnik Lesy ČR bude vykonávat pro město údržbu a zalesňování. Byl
vypracován projekt, na jehož základě by mělo dojít podle finančních možností města
k postupným úpravám, zalesnění, stavbě altánků, laviček, košů a pískovišť. V celém
areálu Dražovky se počítá s vybudováním stezek pro cyklisty a jezdce na koních.
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3. Administrativní význam města Hořovice
3.1 Středočeský kraj
Středočeský kraj je územně-správní jednotkou České republiky, která vznikla 1.7. 1960
na základě zákona č. 36/1960 Sb., „o územním členění státu“ ze dne 11.4.1960. Od
1.1.2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
o krajích také samosprávný celek se stejným názvem a územím. Středočeský kraj
a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, jejichž území je shodné jako u dříve
vzniklých územně-správních krajů.
Kraj zaujímá centrální polohu v Čechách. Sousedí s krajem Jihočeským, Plzeňským,
Ústeckým, Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, krajem Vysočina a hl. m.
Prahou, kterou svým územím obklopuje. Stejně jako u kraje Vysočina a hl. m. Prahy
netvoří žádná část hranice kraje státní hranici ČR.
Středočeský kraj je zároveň regionem na úrovni NUTS 2 s názvem Střední Čechy.
Přehled regionů NUTS 2 na území ČR a jejich charakteristiky shrnuje tabulka
č. 2 v příloze. Významným, ale také problémovým specifikem kraje v regionálním
systému je absence krajského města. Středočeský kraj má sídlo v Praze.
Obrázek č. 1: Mapa Středočeského kraje

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz, 2008

Základní údaje o Středočeském kraji (stav k 31. 12. 2006):
• rozloha: 11 015 km2 – svou rozlohou největší kraj České republiky (14 % rozlohy
ČR, přibližně 1,9krát větší než průměrná rozloha kraje v ČR)
• počet obyvatel: 1 175 254 – třetí místo ve srovnání s ostatními kraji (11 %
obyvatel ČR)
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•
•
•

hustota zalidnění: 105 ob./ km2 – pod průměrem ČR (130 ob./ km2) i EU
(115 ob./ km2)
počet obcí: 1 146
z toho má status města: 74

Středočeský kraj tvoří teritoriálně dvanáct okresů. Specifikem kraje v regionálním
systému je fakt, že ve svém středu uzavírá hl. m. Prahu, jež je samostatným krajem.
Středočeský kraj nemá své krajské město a správní centrum kraje není na území
regionu. Kraj tvoří dohromady s hl. m. Prahou přirozenou aglomeraci propojenou
ekonomicky, historicky a kulturně. Těsné prostorové vazby jsou patrné v dojížďce za
zaměstnáním a do škol, v organizaci veřejné dopravy atd.
Na území Středočeského kraje bylo vymezeno 26 obcí s rozšířenou působností a 55 obcí
s pověřeným obecním úřadem (mapa č. 8 v příloze), které byly doposud stanoveny
vyhláškou č. 349/2000 Sb. Na obce s rozšířenou působností byla přímo přenesena část
působnosti okresních úřadů, obce s pověřeným obecním úřadem dále vykonávají část
přenesené působnosti pro více obcí.
Obrázek č. 2: Správní obvody ORP ve Středočeském kraji

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz, 2008

Obce s rozšířenou působností:
Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod,
Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem,
Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram,
Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.
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Rozlohou největším správním obvodem je Příbram, ale z hlediska počtu obyvatel je
jednoznačně největší správní obvod Kladna. Druhým největším správním obvodem co do
počtu obyvatel je Mladá Boleslav, která také spravuje největší počet obcí. Naproti tomu
rozlohou je nejmenší správní obvod Neratovice, počtem obyvatel je nejmenší správní
obvod Votice, který má současně i nejnižší hustotu zalidnění. Nejméně obcí je
v působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem, kde je
obvod tvořen pouze devíti obcemi a tento obvod je současně svou rozlohou druhým
nejmenším správním obvodem z celého kraje. Určitou zvláštností je správní obvod
Černošice, který s výjimkou jedné obce zahrnuje všechny obce na území okresu Prahazápad.

3.2 Okres Beroun
Okres Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Svojí východní hranicí sousedí
s okresem Praha-západ, na jihu s okresem Příbram, na západě s okresem Rokycany a na
severu s okresy Rakovník a Kladno. Dálnice D5 Praha – Plzeň rozděluje okres téměř
souměrně na dvě poloviny. Rozloha okresu je 661,91 km², počet obyvatel je 78 458 osob
(hustota zalidnění je 119 obyvatel na 1 km²). V okrese Beroun je 85 obcí, z toho 6 měst
a 4 městyse.
Okres je rozdělen na dva správní obvody obcí s rozšířenou působností, které jsou shodné
s obvody obcí s pověřeným obecním úřadem:

•
•

Beroun
Hořovice

Povrch okresu má charakter pahorkatiny. Rovinatější části se nacházejí v několika
enklávách západně od Berouna a dále pak v oblasti Hostomic, Neumětel a Litně. Nejníže
položeným místem okresu je hladina Berounky při jejím výtoku z území okresu za Zadní
Třebání o nadmořské výšce 211 metrů. Nejvyšším místem je vrch Jivina – 620 m n.m.
Z morfologického hlediska patří Berounsko převážně ke Středočeskému krasu
(Barrandien). Jedná se o vápencovou oblast, rozkládající se přibližně kolem toku
Berounky v úseku od Berouna ku Praze. Je zde vytvořeno mnoho zajímavých přírodních
útvarů, a to především skalnaté útesy, lemující břehy Berounky a četné jeskyně. Z nich
nejznámější jsou Koněpruské jeskyně, které mají bohatou krápníkovou výzdobu.
Více než třetinu území okresu zaujímají lesy. Ty tvoří převážně souvislé celky, ať již
kopcovité Hřebeny a Brdy s nadmořskou výškou kolem 600 m, nebo lesy Křivoklátské,
které jsou poměrně v rovině.
Svojí rozlohou 662 km2 zaujímá okres 10. místo ve Středočeském kraji a 6,0 % z jeho
rozlohy. Zemědělská půda tvoří 52,7 % a lesy 35,7 % z rozlohy okresu. Hustotou osídlení
120 obyvatel na km2 patří k průměrným okresům kraje.
K 1. lednu 2007, po provedené územní restrukturalizaci, náleží do okresu Beroun 85 obcí.
Berounska se nedotkly žádné meziokresní přesuny obcí. Z celkového počtu obcí má 6
přiznán statut města a 3 byly stanoveny městysem. V okrese bylo k 1. 1. 2007 celkem
79 586 obyvatel a tímto počtem se řadí mezi poslední tři nejméně obydlené okresy
Středočeského kraje. Během roku 2006 bylo zaregistrováno 914 živě narozených dětí,
což činí 7 % z živě narozených v kraji, bylo uzavřeno 438 sňatků a rozvedeno 259
manželství.
Po stránce hospodářské převládá v okrese Beroun průmysl, jehož převážná část je
soustředěna do dvou oblastí, kterými jsou Beroun – Králův Dvůr a Hořovice - Komárov.
K 31. 12. 2006 bylo v rámci okresu Beroun zapsáno celkem 18 390 subjektů v registru
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ekonomických subjektů. Podle převažující činnosti tvoří zemědělství a lesnictví 6,4 %,
průmysl 13,4 %, stavebnictví 13 % a maloobchod 18 %.
K 31. 12. 2006 bylo v rámci okresu Beroun evidováno 1 929 uchazečů o zaměstnání.
Registrovanou mírou nezaměstnanosti (4,25 %) se řadí na 5. místo v rámci kraje. Oproti
roku 2005 došlo ke snížení, a to ze 4,96 %.
Situaci na trhu práce na Berounsku do značné míry ovlivňuje blízkost a dobrá dopravní
dostupnost hlavního města Prahy.
Berounsko, zvláště údolí Berounky, je vyhledávaným místem rekreace a odpočinku.
Obyvatelé Prahy zde využívají množství rekreačních chat a chalup.

3.3 Správní obvod obce s rozšířenou působností Hořovice
Ke dni 31. 12. 2002 byla ukončena činnost okresních úřadů, jejich kompetence tak přešly
částečně na krajské úřady a částečně na úřady obcí s rozšířenou působností. Město
Hořovice je od 1. ledna 2003 obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností,
dle zákona č. 314/2002 Sb. Hořovice jako obec s rozšířenou působností vykonávají
v rámci přenesené působnosti státní správu pro ostatní obce ve svém správním obvodu.
Správní obvod se rozkládá na jihozápadě Středočeského kraje a sousedí na severu se
správním obvodem Beroun, na západě se správním obvodem Rokycany, na jihu se
správním obvodem Příbram a na východě s obcemi správního obvodu Dobříš. Svou
rozlohou (297,4 km2) je třetím nejmenším správním obvodem v kraji, počtem obyvatel
(16 220 obyvatel) druhým nejmenším.
Obrázek č. 3: Správní obvod Hořovice

Zdroj: www.mesto-horovice.cz, 2008
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Seznam obcí v pověřeném obvodu:
Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle,
Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lážovice, Lhotka, Libomyšl,
Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy,
Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží, Žebrák.
Správní obvod Hořovice se nachází v západní části Středočeského kraje na hranicích
s krajem Plzeňským. Sousedí s obvody Beroun, Dobříš a Příbram. Obvod leží na rozhraní
Křivoklátských lesů, Podbrdska a Českého krasu. Nejvyšší nadmořské výšky se pohybují
kolem 600 m n.m.
Obvod Hořovice je svou rozlohou 24 621 ha šestým nejmenším obvodem a počtem
obyvatel 26 691 devátým nejmenším. Tvoří ho 37 obcí, z nichž 3 mají statut města –
Hořovice (zároveň sídlo pověřeného obecního úřadu), Hostomice a Žebrák. I přestože
jsou v tak malém obvodě tři města, z důvodu jejich malé velikosti je podíl městského
obyvatelstva nejnižší v kraji.
Počet obyvatel se od roku 1961 snižuje, pozvolný obrat nastal až v 90. letech díky
nadprůměrnému přírůstku migrací. Přírůstek migrací vyvážil v polovině 90. let jeden z
nejvyšších úbytků přirozenou měnou v kraji. Obyvatelstvo je v hořovickém obvodě starší
než ve většině obvodů, podíl starého obyvatelstva zde převyšuje podíl dětské složky a
index stáří je tak šestý nejvyšší v kraji.
Tabulka č. 3: Základní údaje vybraných územních jednotek (k 1.1. 2007)
Územní jednotka

Počet obcí

Rozloha
(km2)

Počet obyvatel

Správní obvod ORP Hořovice

42

297,4

27 186

Okres Beroun

86

661,9

79 586

Středočeský kraj

1148

11 014,3

1 175 254

6251

78 866,8

10 287 189

ČR

Zdroj: ČSÚ, 2008

3.4 Mikroregion Hořovicko
Vznik mikroregionů může být jedním z nástrojů pro společné prosazování zájmů
a záměrů obcí. Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje na základě smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí (podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) nebo zakládáním
právnických osob podle obchodního zákoníku dvěma nebo více obcemi. Převážná většina
evidovaných mikroregionů má právní formu svazku obcí dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Mikroregion Hořovicko je sdružením 15 obcí vyplňující jižní část okresu Beroun. Jako
jeden z 234 subjektů nacházejících se na území Středočeského kraje patří mezi středně
velké mikroregiony. Mikroregion byl založen v roce 2001.
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Seznam obcí mikroregionu:
Felbabka, Hořovice, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Komárov, Kotopeky, Otmíče,
Podluhy, Praskolesy, Rpety, Stašov, Tlustice, Točník, Zaječov.
Graf č. 3: Složení mikroregionů ve Středočeském kraji
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Zdroj: Program rozvoje Středočeského kraje, 2008

3.5 Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka – zajištění
dopravní obslužnosti
Dobrovolný svazek obcí byl založen v roce 2001 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
jako svazek obcí zajišťující dopravní obslužnost v nejbližším okolí Hořovic. Členem svazku
se postupně stalo 36 obcí, které využívají hromadnou dopravu zajištěnou pravidelnými
autobusovými linkami.
Seznam členských obcí svazku:
Běštín, Broumy, Březová, Bzová, Cerhovice, Chaloupky, Chlustina, Drozdov, Felbabka,
Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Jivina, Komárov, Kotopeky, Kublov, Lážovice,
Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Nesvačily, Neumětely, Olešná, Osek, Otmíče,
Podbrdy, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřípel, Skuhrov, Svinaře, Tlustice, Točník, Újezd,
Velký Chlumec, Vižina, Všeradice, Zaječov, Záluží, Žebrák.
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4. Obyvatelstvo
4.1 Historický vývoj městské populace
Retrospektiva vývoje obyvatelstva je významnou součástí studia a hodnocení
obyvatelstva jako významného prvku komplexního rozvoje území. Populační řadu lze
sledovat již od prvního novodobého sčítání v roce 1869, pro účely demografické analýzy
a sledování trendů současného vývoje jsou využity výsledky z posledních čtyř sčítání od
roku 1970.
Tempo růstu populace města Hořovice ve sledovaném období převýšilo nárůst populace
v ostatních částech okresu Beroun. Podle posledních statistických šetření žilo na území
města k 1. 1. 2001 celkem 6 374 obyvatel (index růstu 2001/1869 = 1,72).
V současnosti zde žije 6 633 obyvatel (k 1. 1. 2007).
Město překročilo hranici 6 000 obyvatel v roce 1989. Své nejvyšší populační síly dosáhlo
v roce 2007 (6 633 obyvatel). Relativní blízkost města významným administrativním
centrům ČR (Praze a Plzni) a výborná dopravní dostupnost činí město stále populačně
silným, což se projevuje v rostoucí tendenci obyvatelstva a rozšiřující se zástavbou na
okraji města. Přestože celorepublikový trend spěje k trvalému snižování počtu obyvatel,
Hořovice se díky výše zmíněným faktorům stávají populačně silným městem.

Tabulka č. 4: Vývoj městské populace od roku 1869
Rok

1869

1890

1900

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2007

Hořovice

3 704

4 089

4 325

4 679

4 818

4 472

5 238

5 675

5 619

6 395

6 374

6 633

Zdroj: ČSÚ, 2008

Poznámka: údaje vždy k 1.1.

Graf č. 4: Vývoj městské populace v letech 1869 - 2007
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21

Září 2008

Profil města Hořovice
Graf č. 5: Vývoj počtu obyvatel města Hořovice v období 2001 – 2007*
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Zdroj: ČSÚ, 2008

*údaje vždy k 1.1.

Vývoj obyvatelstva se v posledních sedmi letech příliš nemění. Stabilní zůstává počet
obyvatel nad hranicí 6 000. Populačně nejsilnější byl rok 2006 (6 682 obyvatel). Při
srovnání údajů z let 2007/2001 dosáhl index růstu hodnoty 1,03, což je značné
zpomalení oproti 90. létům.

4.2 Současný stav městské populace
Na počátku roku 2008 mělo ve městě Hořovice trvalý pobyt 6 635 osob. V době
posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (dále jen SLDB 2001) žilo na území města
6 374 obyvatel. Město Hořovice se rozkládá na ploše 955 ha, na jeden kilometr čtvereční
rozlohy města pak připadá 144 obyvatel. Hustota osídlení města je vyšší v porovnání
s republikovým průměrem (131 obyv./km2) a vyšší v porovnání s okresním průměrem
(120 obyv./km2).

4.3 Pohyb obyvatel
Celkový pohyb populace se skládá ze dvou základních složek, a to z přirozeného pohybu
a mechanického pohybu obyvatel, vývoj v letech 2002 – 2006 znázorňuje tabulka.
Tabulka č. 5: Pohyb obyvatel ve městě Hořovice v období 2002 - 2006
Rok
2002
2003
2004
2005
2006

Živě
narození
41
60
48
66
64

Zemřelí
72
62
72
71
81

Přirozený
přírůstek
-31
-2
-24
-5
-17

Přistěhovalí

Vystěhovalí

208
196
302
272
222

141
127
163
196
189
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Migrační
saldo
67
69
139
76
33

Celkový
přírůstek
36
67
115
71
16
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Zdroj: ČSÚ, 2008

Přirozený pohyb obyvatel, označovaný jako přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel,
charakterizuje přirozenou změnu populace skládající se ze dvou základních procesů, a to
z porodnosti a úmrtnosti.
Ve městě docházelo ve sledovaném časovém období pěti let k mírnému růstu porodnosti
(mimo rok 2004), docházelo tak ke stejnému trendu ve vývoji porodnosti jako v celé ČR.
Úroveň porodnosti města ve sledovaném období dosahuje hodnoty 7,7 ‰ (hodnota za
okres 8,9 ‰, za ČR 9,2 ‰). Během tohoto období došlo v porodnosti města k několika
malým výkyvům, avšak žádná ze změn neměla významný vliv na její celkový vývoj.
V uplynulých letech získaly Hořovice díky porodnosti 279 nových občanů. Do budoucna
lze očekávat, že bude docházet k dalšímu růstu.
Drobné výkyvy provázely také úmrtnost obyvatel města, během daného období však
vykazovala spíše stagnující průběh, podobně jako okres a ČR. Avšak v porovnání
s hodnotou za město (9,9 ‰) je za okres i ČR vykazována podstatně vyšší hodnota
(hodnota za okres 10,1 ‰, hodnota za ČR 10,7 ‰). Ve sledovaném období pěti let
ubylo ve městě díky úmrtnosti 358 obyvatel.
Charakter přirozeného přírůstku města Hořovice lze charakterizovat následujícím grafem.
Nicméně celkově lze zaznamenat negativní vývoj v podobě záporného přírůstku obyvatel
města.
Graf č. 6: Vývoj porodnosti a úmrtnosti v období 2002 - 2006
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Zdroj: ČSÚ, 2008

Ve všech sledovaných letech dosahoval počet zemřelých ve městě Hořovice vyšších
hodnot než počet narozených. Největší stagnaci zaznamenal rok 2003, kdy se přirozený
přírůstek obyvatelstva téměř vyrovnal.
Rok 2006 znamenal zvýšený nárůst rozdílu počtu zemřelých vůči narozeným.
V porovnání s vyššími územními celky je značně nadprůměrný záporný přirozený
přírůstek ve všech sledovaných letech, mimo roku 2005, kdy se hranice (-0,1)
přirozeného přírůstku pohybovala pod celorepublikovým průměrem.
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Tabulka č. 6: Vývoj přirozeného přírůstku v porovnání s vyššími územními celky a ČR
(v ‰)
Rok
Hořovice
Okres Beroun
Středočeský kraj
Česká republika

2002
-4,9
-2,8
-1,7
-1,5

2003
-2,2
-2,8
-2,1
-1,7

2004
-3,7
-1,8
-1,1
-0,9

2005
-0,1
-0,7
-0,6
-0,6

2006
-2,6
1,3
0,6
0,1
Zdroj: ČSÚ, 2008

Graf č. 7: Vývoj přirozeného přírůstku obyvatelstva ve vybraných lokalitách
v letech 2002 - 2006
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Zdroj: ČSÚ, 2008

Mechanický pohyb populace znamená stěhování obyvatel překračující hranice území
obce, jde jak o odstředivé, tak dostředivé působení. Pro charakterizování procesů
spojených se změnou trvalého bydliště dané obce se používá tzv. migrační saldo. To je
složeno opět ze dvou základních komponentů, z protisměrného působení imigrace
a emigrace. Migrační saldo tak vypovídá o atraktivitě daného místa z pohledu bydlení,
přesněji trvalého žití.
Město Hořovice populačně posiluje převážně migrací. Ve sledovaném období se projevilo
kladné migrační saldo, dokonce v roce 2004 dosáhlo 20,9 ‰ (přepočteno na 1 000
obyvatel středního stavu), v roce 2006 se hodnota výrazně snížila na 4,9 ‰. Migrační
zisk se výrazně podílí na celkové kladné měně obyvatelstva Hořovice. Vycházíme-li
z jediného dostupného zdroje zjišťování důvodů migrace ČSÚ, mezi častými důvody
uváděnými jako důvod stěhování se do města se objevují bytové důvody, případně
následování rodinného příslušníka, což je většinou též z důvodu dostupnosti bydlení.
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Graf č. 8: Vývoj přistěhovalých a odstěhovaných osob v období 2002 – 2006
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Tabulka č. 7: Vývoj migračního salda v porovnání s vyššími územními celky a ČR v ‰
Rok
Hořovice
Okres Beroun
Středočeský kraj
Česká republika

2002
10,6
6,0
5,9
1,2

2003
10,8
11,6
8,4
2,5

2004
20,9
11,7
8,4
1,8

2005
11,9
12,6
12,8
3,5

2006
4,9
13,0
14,1
3,4
Zdroj: ČSÚ, 2008

Výraznější hodnoty vývoje migračního salda města ve srovnání s trendem vývoje ve
vyšších územních celcích České republiky jsou patrné ve všech letech sledovaného
období 2000 - 2005. K výraznějšímu převýšení počtu přistěhovaných osob
k odstěhovaným došlo ve všech obdobích, v roce 2004 dokonce nadprůměrně. Po roce
2005 se migrační saldo vrací opět k normálu a dokonce v roce 2006 výrazně stagnuje.
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Graf č. 9: Vývoj migračního salda obyvatelstva ve vybraných lokalitách
v letech 2002 - 2006
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Zdroj: ČSÚ, 2008

V uplynulých letech získaly Hořovice díky porodnosti a přistěhování 1 479 nových
občanů, vlivem úmrtí a vystěhování ve městě ubylo celkem 1 174 obyvatel.
Z následujícího grafu je patrné, že na celkový přírůstek počtu obyvatel města Hořovice
a na jeho vývoj má největší vliv právě migrační saldo, přesněji imigrace (tzn. počet
přistěhovalých osob). Město může svými zásahy významně korigovat, ať již kladně či
záporně, celkový přírůstek počtu obyvatel.
Graf č. 10: Vývoj celkového přírůstku ve vybraných lokalitách v letech 2002 - 2006
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Mezi přímé zásahy města patří např. budování volných kapacit pro bydlení ve městě,
posílení image města z pohledu trvalého žití, apod. K nepřímým zásahům města patří
např. podpora rozvoje podnikatelských aktivit, která s sebou nese vznik nových
pracovních míst, tedy navýšení pracovního kapitálu ve městě. Mezi další nepřímé zásahy
patří také zlepšení dopravního spojení s velkými městy, které vytváří lepší podmínky
dopravní dostupnosti do zaměstnání, atd.
Vývoj celkového přírůstku ve městě se v období let 2002 – 2006 dynamicky proměňuje
na rozdíl od stabilního vývoje v celém kraji i České republice. K růstu počtu obyvatel
města došlo reálně v roce 2003 a 2004 a následně po roce 2005 dochází ke stálému
úbytku.
Tabulka č. 8: Vývoj celkového salda s vyššími územními celky a ČR v ‰
Rok
Hořovice
Okres Beroun
Středočeský kraj
Česká republika

2002
5,6
3,2
4,2
-0,3

2003
10,5
8,8
6,3
0,8

2004
18,2
9,9
7,3
0,9

2005
11,1
11,9
12,2
3,0

2006
2,4
14,3
14,7
3,5
Zdroj: ČSÚ, 2008

4.4 Věková struktura populace města
Populace města Hořovice se vyznačuje progresivní věkovou strukturou, v obyvatelstvu
má významné zastoupení především produktivní kategorie obyvatel. Tento stav je však
dočasný, předpokládá se, že bude docházet ke stejným změnám, které postihují celou
ČR, a těmi jsou výrazný úbytek osob v předproduktivním věku a růst počtu starších
obyvatel (tzn. proces stárnutí populace). Druhým významným předpokladem, jenž bude
negativně působit na zhoršení demografických poměrů, je nižší porodnost.

Graf č. 11: Věková struktura obyvatel města Hořovice k 31. 12. 2006
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Z předchozí grafu je patrný postupný nárůst populace seniorů ve městě, především žen
(18,1 %). Nicméně stále nejpočetnější skupinou zůstává produktivní věková skupina 15 –
64 (71,5 % celkové populace ve městě).

Tabulka č. 9: Věková struktura obyvatel měst okresu Beroun (stav k 1. 3. 2001)
Obyvatelstvo

celkem

Okres celkem
v tom obce:
Beroun
Hořovice
Hostomice
Zdice
Žebrák

75 684
17
6
1
3
1

459
374
530
818
863

z toho
ženy

Věková skupina
obyvatelstvo celkem
60
a více
0 - 14
15 - 59
vč.
nezj.

z toho ženy
0 - 14 15 - 59

38 532

11 926

49 185

14 573

5 765

24 163

9 025
3 326
768
1 973
928

2 740
939
235
627
299

11 470
4 169
951
2 471
1 253

3 249
1 266
344
720
311

1 341
459
115
319
128

5 767
2 117
446
1 214
616

60
a více
vč.
nezj.

Průměrný
věk

8 604

39,3

1 917
39,0
750
39,6
207
41,2
440
39,5
184
39,1
Zdroj: ČSÚ, 2008

Všeobecný přehled struktury populace dle věku (věkových skupin) podává předchozí
tabulka, jež vyjadřuje srovnání města Hořovice s ostatními městy okresu Beroun.
Nejpočetnější kategorií je skupina osob ve věku 15 až 59 let. Tato kategorie má 65,4 %
podíl na obyvatelstvu města. Silnou věkovou skupinou jsou také senioři (19,9 %), což je
v souladu v trendem v celé ČR.

4.5 Vzdělanostní struktura populace města
Ze srovnání SLDB 1991 a 2001 vyplývá pozitivní fakt, že počet obyvatel se základním
vzděláním klesá a vyučených a obyvatel se středním odborným vzděláním bez maturity
roste. Roste také počet obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou, stejně jako
počet obyvatel studujících vyšší odbornou nebo vysokou školu. Dle SLBD 2001 je nejvíce
obyvatel ve městě vyučeno nebo má střední odborné vzdělání bez maturity(37,4 %).
Velký podíl obyvatel má úplné střední vzdělání s maturitou (30 %) anebo základní
vzdělání (20,5 %). Vysokoškolské vzdělání má zhruba 9% obyvatel. Při sčítání bylo
zároveň zjištěno, že vzdělanost ve městě nijak nezaostává za situací jak v okrese, tak
v celé republice.
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Tabulka č. 10: Věková struktura obyvatelstva ve vybraných městech okresu Beroun
v roce 2001

719
435
295
191
564

3 183
1 117
332
758
300

5 264
2 037
618
1 389
707

4 119
1 467
254
749
387

545
231
24
75
53

Poznámka: V tabulce jsou zahrnuti obyvatelé starší 15 let

3 865

198

nezjištěno

1 909

bez vzdělání

15 700

vysokoškolské
vč. vědecké
přípravy

26 602

vyučení
a střední
odborné
bez maturity

vyšší odborné
a nástavbové

63 758
14
5
1
3
1

14 676

základní
a neukončené

Celkem*
Okres celkem
v tom obce:
Beroun
Hořovice
Hostomice
Zdice
Žebrák

úplné střední
s maturitou

v tom nejvyšší ukončené vzdělání

808

1 280
39
289
494
7
82
46
6
15
184
8
28
105
9
3
Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001

4.6 Dojížďka do zaměstnání
Do zaměstnání a škol vyjíždí 44 % obyvatelstva města, přičemž 84 % z nich jsou
ekonomicky aktivní obyvatelé. Ze skupiny 1 186 vyjíždějících osob cestuje každý den
83 % denně, jedná se především o osoby zaměstnané ve velkých městech (Beroun,
Plzeň, Praha), kteří dojíždějí do zaměstnání.
Přesto výrazně pro město Hořovice vyznívá saldo dojížďky a vyjížďky ve prospěch
dojíždění osob do města. Tento aspekt je především dán administrativním významem
Hořovic a posilováním rolí v oblasti ekonomického a hospodářského rozvoje města.
V Hořovicích se nachází množství obchodů, pracovních příležitostí a možností kulturního
vyžití, proto dojížďka převažuje nad vyjížďkou.

Tabulka č. 11: Pracovní migrace ve městě Hořovice (k 1. 3. 2001)

Město

Zaměstnané osoby

Dojíždějící
do města
celkem

Hořovice

3 177

2 996

z toho
denně
2 726

29

Vyjíždějící
z města
celkem
1 186

z toho
denně

Saldo dojížďky

celkem

z toho
denně

986
1 810
1 740
Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001
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4.7 Sociopatologické jevy ve městě
4.7.1 Bezpečnostní situace ve městě
Město Hořovice patří mezi relativně bezpečná města ve Středočeském kraji. Na území
města Hořovice došlo v roce 2007 ke spáchání 129 přestupků. Oproti roku 2006 (101
přestupků) došlo k mírnému nárůstu. Rok 2006 znamenal pro město Hořovice celkově
306 trestných činů. Výrazně došlo k nárůstu podílu majetkových trestných činů
a nejrůznějších forem vloupání (258 případů) na celkové kriminalitě, na druhé straně za
pozitivní fakt je možno označit skutečnost, že došlo jen k 10 případům násilné trestné
činnosti a k 23 případům hospodářské činnosti. Na území města došlo také v roce 2006
ke spáchání 288 přestupků, z nichž 84 bylo dopravního charakteru.
Bezpečnostní situaci na území města je možno z hlediska vývoje trestné činnosti
v uplynulých dvou letech charakterizovat jako pozitivní, čili mírně narůstající.
Nejvýznamnějším rizikem je nárůst počtu restaurací ve městě provozujících hazardní hry
v blízkosti centra města. Tato zařízení mohou být z hlediska kriminality a její prevence
problémová.

Tabulka č. 12: Charakter bezpečnostních rizik na území města
Bezpečnostní riziko

OOP
Hořovice

Celkový výskyt trestných činů (TČ)

306

Majetkové TČ
1. majetková trestná činnost

178

2. vloupání do motorových vozidel, bytů, sklepů

80

3. krádeže kol, vozidel

15

4. násilná trestná činnost

10

5. hospodářská TČ

23

Přestupky nejvíce zatěžující město
1. dopravní

84

2. § 47 - 50

204

Celkový nápad přestupků

288
Zdroj: MěÚ Hořovice, 2008

4.7.2 Prevence kriminality v Hořovicích
Nespecifická primární prevence, tj. zaměření na nabídku smysluplného využívání volného
času, je v Hořovicích dostatečná v poměru k velikosti města. V Hořovicích působí
dostatek organizací, institucí, klubů, středisek, občanských sdružení, společenství
a dalších subjektů, které pro nejmladší obyvatele města realizují různorodé sportovní,
kulturní, přírodovědné, technické a další aktivity.
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Orgány spolupracující na bezpečnostní situaci ve městě:
1. Specifickou primární prevenci, tj. plošné informativní působení na děti a mládež,
realizují pro základní i střední školy formou interaktivních besed zejména Městský
úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, případně odbor sociálních věcí
a zdravotnictví ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR.
2. V rámci Městského úřadu v Hořovicích je zřízena funkce sociálního kurátora, který
pracuje s tzv. nepřizpůsobenými dospělými občany a kurátora pro mládež v rámci
sociálně-právní ochrany dětí. Dále ve městě působí sociální pracovnice v oblasti
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a poradce pro etnické
menšiny. Městský úřad spolupracuje s poradnou obětem trestných činů
a domácího násilí v Berouně.
3. Usnesením Rady města Hořovice č. 1 byl dne 9. 1. 2008 jmenován do funkce
manažera prevence kriminality města Hořovice místostarosta města. Základním
úkolem manažera prevence kriminality bude pro město zpracovat program
prevence kriminality města na rok 2008.
4. Poradenské centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů.

Významným handicapem pro město je dosud nezřízené pracoviště městské policie, která
by dohlížela na pořádek ve městě.

Nestátní neziskové organizace:







TJ Spartak Hořovice
SK Hořovice
Sokol Hořovice
Klub českých turistů
Junák Hořovice
Mateřské centrum Hořováček

Zájmová sdružení:







Český svaz zahrádkářů
Český rybářský svaz
Svaz chovatelů drobného zvířectva
TOM Vlaštovka Hořovice při 2. ZŠ Hořovice
Sportovní kluby při 1. a 2. ZŠ Hořovice
Středoškolský sportovní klub při Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích

Církevní organizace a sdružení:




Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hořovicích
Církev živého Boha sbor Archa Hořovice
Římskokatolická farnost Hořovice
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5. Bydlení
5.1 Struktura domácností
Při SLDB v roce 2001 bylo zjištěno, že na území města je 2 347 bytových domácností.
Většina bytových domácností je jednomodelová, tzn., že je tvořena jen jednou
hospodařící domácností (rodinou), takto hospodaří 92,5 % bytových domácností.
Vícečlenné hospodařící domácnosti jsou hlavně v rodinných domech, kde existují lepší
podmínky pro koexistenci více lidí pohromadě. Většinou jde o mladé rodiny, které jsou
především z finančních důvodů nuceny zůstat u rodičů.
Hospodařících domácností je celkově 2 566 (31 081 okres Beroun), z tohoto celku pak
připadá 98,7 % na tzv. jednu censovou domácnost (98,5 % okres Beroun). Ve zbylém
procentu pak jde o hospodařící domácnost s více censovými domácnostmi (kombinace
neúplné rodiny a domácnosti jednotlivce apod.).
V době SLDB v roce 2001 bylo na území města registrováno 2 599 censových domácností
(31 539 okres Beroun). Ve struktuře censových domácností mají převahu úplné rodiny
(viz graf), druhou největší kategorií jsou pak domácnosti jednotlivců. Úplné rodiny
(61 %) mají téměř v polovině případů ještě děti závislé na rodině. U kategorie neúplných
rodin je podíl závislých dětí menší, a to 62,9 %.

Graf č. 12: Struktura censových domácností ve městě Hořovice k 1. 3. 2001

19%
1%

19%

61%

úplné rodiny

neúplné rodiny

nerodinné domácnosti

domácnosti jednotlivců

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001

5.2 Domovní fond
Na území města Hořovice se v roce 2001 nacházelo 1 286 domů, z tohoto celkového
počtu bylo 88,5 % domů trvale obydleno (TOD). Využití domovního fondu je ve městě na
vyšší úrovni, než jaké je u ostatních srovnávaných územních celků (ČR 82,8 % TOD,
Středočeský kraj 78 % TOD, okres Beroun 79,2 % TOD). Vyšší stupeň obydlenosti je
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způsoben stále se zvyšující atraktivitou území z pohledu trvalého žití. Je to dáno
dostatkem pracovních příležitostí ve městě a dobrou dopravní dostupností.
Ve městě převažují rodinné domy, které se na celkovém počtu trvale obydlených domů
podílejí 84,1 %, zbývající podíl pak připadá na bytové domy, které jsou charakteristické
pro městskou zástavbu. Relativně nižší podíl bytových domů je dán přirozeným vývojem
města a jeho velikostí, nedošlo zde k masivní výstavbě panelových sídlišť.
S typem zástavby pak přímo souvisí i velikost domu. V této struktuře převažují 1 až
2 podlažní domy (88,2 %), na 3 až 4 podlažní domy pak připadá 10,3 % (jde zejména
o staré činžovní domy). Zbylý podíl pak představují vyšší domy (5 a více podlaží), které
jsou charakteristické zejména pro sídliště ze sedmdesátých a osmdesátých let.
Ve městě převládá domovní výstavba z let 1946 - 1980 (50,5 %). Naopak nejméně
domů bylo postaveno do roku 1919 (204).
Graf č. 13: Podíl domovního fondu k 1. 3. 2001 dle období výstavby

18%

23%

16%

43%
do 1919

1920-1945

1946-1980

1981-2001

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001

Napojení domů na technickou infrastrukturou je na velmi dobré úrovni, což odpovídá
městským podmínkám. Téměř všechny obydlené domy (99,2 %) jsou napojeny na
městský vodovod, je tedy zajištěna kvalitní dodávka pitné vody téměř pro veškeré
obyvatelstvo města. 80,7 % domů je napojeno přípojkou na kanalizační síť. Téměř dvě
třetiny obydlených domů jsou napojeny na plyn (72,3 %). Obyvatelé většiny domů
využívají k vytápění svých bytů ústřední topení, tím je vybaveno 74,7 % domů.

5.3 Bytový fond
Na území města se nacházejí dvě významné lokality bytové zástavby – sídliště Višňovka
a sídliště Západní. V roce 2001 v době SLDB bylo na území města 2 647 bytů,
z celkového počtu bytů bylo 89 % bytů trvale obydleno (TOB). Využití bytového fondu
pro účely bydlení je na vyšší nebo téměř stejné úrovni jako srovnávané územními celky
(okres Beroun 90,2 % TOB; Středočeský kraj 88,6 % TOB; ČR 87,7 % TOB).
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Z hlediska
celookresního
srovnání
došlo
k přírůstku trvale obydlených bytů proti roku
1991 u 58 z 86 obcí okresu Středočeského kraje.
Nejvyšší přírůstek trvale obydlených bytů byl
zaznamenán ve Zdicích (+ 67 bytů), Žebráku (+
57 bytů), Hořovicích (+ 117 bytů) a Mezouni
(+ 25 bytů). Naopak nejvyšší úbytek trvale
obydlených bytů proti roku 1991 byl při sčítání
zjištěn v Loděnicích (- 27 bytů), Lochovicích (21 bytů), Karlštejně (rovněž – 21 bytů)
a Hostomicích (– 16 bytů).
Většina obydlených bytů se nachází bytových
domech (52,5 %), zbylých 47,5 % bytů se pak nachází v rodinných domech. Ve městě
bylo v době posledního sčítání 300 neobydlených bytů. Jedním z nejčastějších důvodů
neobydlenosti bytů je důvod, že dané byty slouží k rekreaci (1,2 %), přechodně je pak
obydleno 1 % bytů.
Z pohledu právního vztahu uživatele je nejčastější umístění bytu přímo ve vlastním domě
(39,3 % bytů). Druhou nejčastější formou užívání bytu je osobní vlastnictví (27,1 %)
Třetím nejčastějším případem užívání bytu je členství v bytovém družstvu (14 %).
Ve městě převládají středně velké byty. Ty nejčastěji obsahují tři obytné místnosti,
druhou nejčastější variantou jsou dvě obytné místnosti. Velikost bytů přímo souvisí
s typem domu.
Připojení bytů k technické infrastruktuře města je v případě rodinných domů (RD)
a bytových domů značně odlišná. Napojení na sítě je u všech typů infrastruktury vyšší
v případě bytových domů ve srovnání s RD.

Graf č. 14: Podíl RD a bytových domů vybavených technickou infrastrukturou
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Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001

Veškeré bytové domy ve městě jsou napojeny na místní vodovod a ve většině případů
disponují kanalizační přípojkou. V hojné míře používají i vytápění prostřednictvím
ústředního topení. U RD je nejčastějším případem připojení na místní vodovod (80 %).
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6. Ekonomika města
6.1 Ekonomický profil města
Současná ekonomická struktura Hořovic je obrazem staršího i nedávného vývoje města.
Zejména historický vývoj profiluje dosud ekonomiku města jako výrazné regionální
centrum správy, školství a kultury s ohledem na silné vazby velkých měst ve
vzdálenějším okolí (Beroun, Příbram, Rokycany, Plzeň, Praha).
I přes rozvoj těžkého průmyslu v období po 2. světové válce zůstala ekonomická
struktura Hořovic pestrá, pokud jde o výrobní i nevýrobní obory, a vyvážená, pokud jde
o podíly priméru (zemědělství) a sekundéru (průmysl a stavebnictví). Výrazně vyšší je
však podíl terciéru (doprava, spoje, obchod, komerční a veřejné služby).
Po roce 1991 nastaly v ekonomické struktuře Hořovic zásadní přesuny, které v mnoha
ohledech představují návrat ke zmíněným historickým kořenům. K těmto změnám patří
zejména:
•
•
•
•

•

•
•

masivní privatizace ve všech sférách,
značný úbytek pracovních příležitostí v zemědělství a v průmyslu a jejich
přesun zejména do sektoru služeb,
rozštěpení bývalých státních podniků, jejichž setrvání v tržním prostředí bylo
neudržitelné,
pokles zaměstnanosti ve velkých organizacích a nárůst v drobných a středních
podnicích (souvisí s předchozím); nicméně tento fakt je zkreslen vznikem
holdingů v souvislosti s rozkladem velkých podniků, kde zaměstnanci přešli do
menších dceřinných firem, avšak fakticky zůstali v původním zaměstnání,
i transformovaných podniků, což souvisí s vytvářením tržního prostředí,
umocněného navíc velmi liberální celní politikou,
stagnace růstu celkové zaměstnanosti ve městě (při nízké nezaměstnanosti)
provázená růstem zaměstnanosti mužů (a poklesem u žen), růstem pracovní
dojížďky do města z jeho zázemí a poklesem zaměstnanosti osob
v postproduktivním věku,
výrazný nárůst produktivity práce v souvislosti se zaváděním nových
technologií a pracovních postupů,
vstup zahraničních investorů na území města (ať již jde o portfolio investice či
„zelenou louku“).

Ve městě Hořovice je k 31. 12. 2006 registrováno na 1 491 podnikatelských subjektů
a jejich počet má mírně rostoucí tendenci. Zastoupení podnikatelů ve správním obvodu
města Hořovice (ORP Hořovice) představovalo v roce 2006 2,1% z celého Středočeského
kraje, což je pod průměrem všech správních obvodů.

6.1.1 Struktura podle odvětvové klasifikace ekonomické činnosti
Největší podíl ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů ve městě Hořovice se
zabývá poskytováním služeb spojených s obchodní činností, opravami motorových
vozidel a výrobky pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (37,5 % všech
ekonomických subjektů v roce 2006). 20 % subjektů se věnuje ostatním obchodním
službám. 9,5 % všech subjektů se věnuje ostatním veřejným, sociálním a osobním
službám. Přes 12,6 % subjektů podnikajících na území města se zabývá průmyslovou
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výrobou. Pouze 11,3 % subjektů registrovaných na území města se věnuje zemědělské
produkci a stavebním pracím.
Tabulka č. 13: Počet podnikatelských subjektů dle odvětví
Podnikatelské subjekty
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje

Opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Celkem

2006
34
188
135
67
559
298
1
68
141
1 491
Zdroj: ČSÚ, 2008

Graf č. 15: Podíl podnikatelských subjektů dle odvětví
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6.1.2 Struktura podle právní formy
V Hořovicích jsou z podnikatelských subjektů nejvíce zastoupeny fyzické osoby – 1 076
(v tabulce podnikatelé – FO) a jejich počet roste. V roce 2006 činil jejich podíl 72,2 % ze
všech registrovaných ekonomických subjektů, přičemž podíl fyzických osob ve správním
obvodu činí 86 % registrovaných subjektů.
K druhé nejčetnější skupině podnikatelů patřily v roce 2006 ostatní právní formy –
10,6 %, dále obchodní společnosti (tj. všech typů obchodních společností kromě
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akciových společností) – 86 % a svobodná povolání – 6 %. Počet samostatně
hospodařících rolníků se však postupně snižuje a v roce 2006 tvoří pouze 0,9 % všech
ekonomických subjektů. Akciové společnosti dosahují pouze 0,9 % ze všech
ekonomických subjektů ve městě.
Tabulka č. 14: Počet podnikatelských subjektů města Hořovice dle právní formy
Podnikatelské subjekty
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace

2006
11
14
126
2
1 076
13
90
153
1 491
Zdroj: ČSÚ, 2008

Podnikatelé – fyzické osoby
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Ostatní právní formy
Celkem

Graf č. 16: Podíl podnikatelských subjektů dle právní formy
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Družstevní organizace

Podnikatelé - FO

Samostatně hospodařící rolníci

Svobodná povolání

Ostatní právní formy

Zdroj: ČSÚ, 2008

Srovnání s vyššími územními celky ukazuje následující tabulka. Ve srovnání se správním
obvodem ORP Hořovice je ve městě Hořovice soustředěno pouze 26,3 % všech
ekonomických činností.
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Tabulka č. 15: Ekonomické subjekty ve srovnání s vyššími územními celky
(k 31. 12. 2006)
Počet ekonomických subjektů
Územní jednotka

Celkem

Obchodní
Družstva
společnosti

Státní
podniky

Fyzické
osoby

Ostatní
právní
formy

Město Hořovice

1 491

126

2

11

1 076

270

ORP Hořovice

5 666

937

377

12

1

4 339

Okres Beroun

18 390

1 546

50

100

13 176

3 518

548

962

85

11 305

262 887

270 884

14 391

11 280

Středočeský kraj

275 787
2 430 481

ČR

1 697 888 1 994 443
Zdroj: ČSÚ, 2008

6.1.3 Povolení k podnikání
Přestože počet podnikatelských subjektů podnikajících ve městě Hořovice mírně roste,
počet platných živnostenských oprávnění naopak klesá. Vývoj nově vydaných
živnostenských oprávnění v posledních sedmi letech značně kolísá. Z celkového hlediska
dochází téměř ve všech letech, s výjimkou let 2000 a 2001, k převaze počtu přerušených
nebo zrušených oprávnění nad nově vydanými.

Graf č. 17: Vývoj vydaných a zrušených živnostenských oprávnění v letech 2000 - 2006

Počet živnotenských oprávnění
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PO nové
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FO zrušené + přerušené
PO zrušené + přerušené

Zdroj: MěÚ Hořovice, odbor obecní živnostenský úřad, 2008

Počet nových oprávnění směřuje především do rukou fyzických osob, které získaly za
posledních sedm let v průměru téměř dvakrát více oprávnění než osoby právnické.
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Celkové propady platných oprávnění jsou tak taženy především počtem přerušených
živnostenských oprávnění zejména v posledních třech letech.

Tabulka č. 16: Živnostenská oprávnění vydaná v letech 2000 - 2006 dle typu osob
Živnosti

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fyzické osoby
nové
přerušené

739
371

597
298

56

173

zrušené

395
359

361
397

333
756

270
576

267
615

98

109

305

216

194

Právnické osoby
nové
přerušené

209
5

215
3

7

37

zrušené

173
2

145
4

119
5

148
24

144
26

23

15

18

21

37

506
401

452
761

418
600

411
641

Celkem
nové
přerušené

948
376

zrušené

63

812
301

568
361

210
121
124
323
237
231
Zdroj: MěÚ Hořovice, odbor Obecní živnostenský úřad, 2008

V případě právnických osob zájem o nová oprávnění kolísá, přičemž nejvyšší byl v roce
2001, kdy bylo zaznamenáno více než 26,4 % celkových vydaných oprávnění. Klesající
trend u fyzických osob je dán stále se zpřísňujícími podmínkami pro získání povolení
a nezájmem osob o tento druh živnosti.

Tabulka č. 17: Nová živnostenská oprávnění v letech 2000 - 2006 dle druhu oprávnění
Živnost

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

353
279

350
277

360
289

390
308

390
311

391
310

399
315

74

73

71

82

79

81

84

vázaná

590

541

575

599

618

621

634

FO

514

461

490

507

524

522

528

PO

76

80

85

92

94

99

106

volná

4 391

4 561

4 751

4 963

5 053

5 176

5 317

FO

3 629

3 757

3 887

4 016

4 034

4 074

4 116

konces.
FO
PO

PO

762

804

864

947

1 019

1 102

1 201

řemeslná

1 754

1 766

1 847

1 910

1 954

1 971

1 988

FO

1 573

1 577

1 648

1 696

1 738

1 750

1 757

PO

181

189
199
214
216
221
231
Zdroj: MěÚ Hořovice, Odbor obecní živnostenský úřad, 2008

V případě rozdělení živností na koncesní, vázané, volné a řemeslné, jsou v průměru (za
posledních sedm let) téměř 3/4 všech nově vydaných oprávnění živnostmi volnými. Volné
živnosti jsou drženy z více jak 77 % fyzickými osobami. Největší počet byl v letech 2006
(4 116) a 2005 (4 074). V případě vázaných, řemeslných a koncesovaných oprávnění
jsou 2/3 ve vlastnictví fyzických osob.
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6.2 Zaměstnavatelé a firmy ve městě
Následující přehled uvádí základní strukturu firem ve městě Hořovice. Z přehledu je
patrné, že největší podíl (72 %) zaujímá terciérní sektor, tedy služby, obchod a další
navazující obory.

Tabulka č. 18: Přehled oborů a počet firem ve městě Hořovice k 31. 12. 2007
Obor podnikání
Advokáti
Akvaristika
Architekti
Autobusová doprava
Autoservis, autopříslušenství
Autoškoly
Banky
Bazar
Bazén
Betonárka
Bezpečnostní služby
Butik
Bytová správa
Cestovní kanceláře
Cukrárny
Čaje
Čistírny
Čalounictví
Čerpací stanice
Daňové poradenství
Domácí potřeby
Doprava silniční
Drogerie
Dveře, vrata
Ekologie
Elektrospotřebiče
Elektroinstalace
Elektromotory
Elektronika a opravy
Energetika
Foto
Galanterie
Geodézie
Hasicí přístroje
Herny
Hotely
Hračky
Hudební nástroje a opravy
Chovatelské potřeby
Informační kanceláře
Instalatéři
Internet a poskytovatelé
Jazyky
Jezdectví
Jídelny
Jízdní kola
Kadeřnictví

Počet
firem
3
1
2
3
7
3
3
1
2
1
2
1
1
4
3
1
3
1
3
1
1
5
1
3
2
2
3
2
2
1
3
2
2
1
1
1
1
2
3
2
3
4
6
1
2
2
3

Obor podnikání
Lihovar
Lyžařské potřeby
Malíř
Masáže
Maso - uzeniny
Mobily
Nábytek
Nářadí
Noviny
Obchodní domy
Obklady
Obuv
Optika
Oděvy
Odpady
Okna
Opravny
Papírnictví
Parfumerie
Pečovatelská služba
Plasty
Pneuservis
Počítače
Podlahové krytiny
Pohřební služby
Pojišťovny
Potraviny
Průvodci
Půjčovny
Rámování
Razítka
Reality
Reklama
Restaurace
Rolety
Ryby a rybářské potřeby
Řeznictví
Stroje - výroba
Sběr surovin
Seznamka
Sklenářství
Slévárny
Solária
Sportovní potřeby
Stavební spořitelny
Stavební firmy
Stavebniny
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Počet firem
1
1
1
1
4
1
2
2
1
5
1
2
1
7
4
2
3
4
1
3
1
3
5
2
2
10
3
2
9
2
1
3
5
6
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
2
5
2
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Kancelářská technika
Kancelářské potřeby
Kavárny
Klempíř
Klenoty - zlatnictví
Knihařství
Knihkupectví
Koberce
Kominík
Kopírování
Kosmetika
Kotle
Kovovýroba
Kožená galanterie
Kuchyňské zařízení
Květinářství
Látky
Lázně
Lékárny
Lesnictví

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
3
1
1
7
1
1
2
2
Celkem

Střechy
Tabák
Taxi
Těsnění oken
Textil
Tiskárny
Topení
Truhlářství
Ubytovny
Účetnictví
Uhlí
Velkoobchod
Veterináři
Vinotéka
Zahrádkářské potřeby
Zabezpečení
Zahradnictví
Zemědělská výroba
Zemní práce
Znalec

1
1
4
1
3
4
1
1
4
3
1
5
4
1
1
1
1
3
3
1
313
Zdroj: www.mesto-horovice.cz,2008

Nejvýznamnější firmy ve městě:
Tabulka č. 19: Reprezentativní výběr zaměstnavatelů ve městě k 31. 12. 2007
Podnik
Saint – Gobain Sekurit s.r.o.
Jednota,spotřební družstvo v Hořovicích
NH Hospital, a.s.

Výrobní odvětví
Výroba automobilových skel
Potravinářství
Zdravotnictví

TRANSKAM, spol. s r.o.

Nákladní doprava – spedice,
skladování
Lesní hospodářství
Energetické strojírenství
Výroba kuchyní a domácích
spotřebičů
Tiskařství
Papírnictví
Potravinářství

SOLITERA spol. s r.o.
TEDOM - VKS s.r.o.
HOFMANN a spol., s r. o. Hořovice
Obchodní tiskárny Hořovice, a.s.
OMEGA Hořovice, spol. s r. o.
Pekárna a cukrárna Hořovice s.r.o.

Počet zaměstnanců
250 - 499
250 - 499
381
250 - 499
200 - 249
100 - 199
50 - 99
50 - 99
50 - 99
25 - 49
Zdroj: ČSÚ, 2008

Na území města v lokalitě na Cintlovce se nachází areál bývalého ČKD Hořovice, který
nyní prochází restrukturalizací a soustřeďuje zde významné firmy. Celý areál lze
z hlediska využití považovat jako příklad úspěšné restrukturalizace a pro přehled
uvádíme nejvýznamnější firmy nacházející se v lokalitě:
•

STAS v.o.s.

•

DAMIS s.r.o.

•

AXA CNC STROJE s.r.o.

•

DŘEVOOPTIMA spol. s. r.o.

•

ZEOS agri spol. s. r.o.

•

•

Steel D ZIMAS, a.s.

FERONA
s.r.o.

•

HSS, a.s.

•

DARGO Plzeň s.r.o.
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•

G-SPORT spol. s.r.o.

6.3 Trh práce
Nezaměstnanost patří k jednomu z klíčových faktorů prezentujících ekonomickou úroveň
regionu. Vzhledem k tomu, že data týkající se zaměstnanosti ve městě Hořovice nejsou
statisticky podrobně evidována, je hlavní přehled vývoje nezaměstnanosti uveden za ORP
Hořovice a za okres Beroun.

6.3.1 Nezaměstnanost a její vývoj
Míra nezaměstnanosti v Hořovicích se postupně snižuje. K 31. 12. 2007 činila míra
registrované nezaměstnanosti 2,2 %. Ještě v roce 2006 činila míra nezaměstnanosti
k 31. 12. 2,7 % a v roce 2005 k 31. 12. 3,4 %. Nezaměstnanost se neustále snižuje
a drží se pod průměrem ČR, Středočeského kraje i okresu Beroun (k 31. 12. 2007
3,6 %).

Graf č. 18: Míra nezaměstnanosti v letech 2004 – 2007
v porovnání s vyššími územními celky
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Zdroj: Úřad práce Beroun, 2008
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6.3.2 Volná pracovní místa
Ke konci roku 2007 bylo evidováno na úřadu práce Berouně celkem 2 030 volných
pracovních míst. Oproti roku 2006 (k 31. 12. - 1 646 volných pracovních míst) došlo
k nárůstu volných míst. Ke konci roku bylo v Hořovicích celkem 71 uchazečů
o zaměstnání.
Tabulka č. 20: Počet uchazečů na 1 pracovní místo k 31. 12. 2007
Počet uchazečů
Okres Beroun
Středočeský kraj
Česká republika

Počet volných
pracovních míst

1 602
29 273
354 878

2 030
19 691
141 066

Počet uchazečů na
1 pracovní místo
0,7
1,5
2,6

Zdroj: Úřad práce Beroun, 2008

Z celkového počtu uchazečů v okrese Beroun je téměř 67,2 % žen (1 076). Statistika
hlášených volných míst má jen velmi malou vypovídající schopnost o nabídce na trhu
práce. Velká část zaměstnavatelů volná místa nehlásí a vedou si své pořadníky zájemců.

Uchazeči o zaměstnání dle věku
Počet nezaměstnaných osob v okrese Beroun je nejvyšší ve věkové kategorii 20 – 34 let
(41,4 %). Následuje kategorie nad 50 let a dále pak kategorie 35 – 49 let. Věková
kategorie do 19 let výrazně zvyšuje svůj podíl pravidelně ve III. čtvrtletí. Stejně tomu
bylo i v roce 2006. Tento pravidelný jev je způsoben zaevidováním řady absolventů škol
po ukončení letních prázdnin. Podíl vyšších věkových kategorií vykazuje každoročně
mírný nárůst.
Tabulka č. 21: Uchazeči o práci v okrese Beroun dle věku k 31. 12. 2006

Okres Beroun
Česká republika

Celkový počet
evidovaných
uchazečů
1 929
448 545

Věková struktura nezaměstnaných
Do 19 let
20 – 34 let
35 – 49 let
Nad 50 let
128
22 464

799
163 773

565
140 699

573
121 609

Zdroj: Úřad práce Beroun, 2008

Vzdělanostní struktura uchazečů
Pokud srovnáme vzdělanostní strukturu uchazečů o zaměstnání se vzdělanostní
strukturou obyvatelstva, zjistíme, že největší problémy s uplatněním na trhu práce mají
vyučení občané. Zatímco mezi obyvateli okresu Beroun bylo 20,2 % vyučených,
v evidenci Úřadu práce v Berouně bylo jejich zastoupení více jak dvakrát vyšší, více než
44 %. Obdobná situace je také u vyučených s maturitou. Naopak zastoupení
vysokoškoláků v evidenci úřadu práce je téměř o 50 % nižší než jejich zastoupení
v populaci. Také občané se středoškolským vzděláním s maturitou mají mezi
nezaměstnanými nižší zastoupení.
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Tabulka č. 22: Vzdělanostní struktura nezaměstnaných okresu Beroun k 31. 12. 2006

Popis

Základní + praktická
škola
Střední odborné
(vyučen)
ÚSO s maturitou (bez
vyučení)
Vysokoškolské
ÚSO (vyučení s
maturitou)
Vyšší odborné
ÚSV
Nižší střední odborné
Bakalářské
Bez vzdělání
Neúplné základní
Nižší střední
Střední nebo střední
odborné bez maturity
a bez vyučení
Doktorské (vědecká
výchova)
Celkem

Aktuální
počet
volných
míst

Počet volných pracovních míst
nabízených po dobu
0-3
3-6
6 - 12
12
měsíce měsíců měsíců
a více
měsíců

1 118

722

175

166

55

764

234

137

151

242

114

52

11

31

20

21
4

6
0

3
1

10
3

2
0

4
3
1
1
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

2 030

1 016

330
365
319
Zdroj: Úřad práce Beroun, 2008

6.4 Hospodaření města
6.4.1 Celkový rozpočet města a jeho vývoj
Hospodaření města s finančními prostředky představujeme na schválené verzi rozpočtu
za rok 2006, který byl doplněn celkovými výsledky hospodaření, včetně finančního
vypořádání na konci roku. Z důvodu relevatnosti dat je nutné brát v úvahu uzavřený rok
z hlediska vypořádání majetku a veškerých finančních závazků vůči ostatním rozpočtům.
Rozpočet města Hořovice na rok 2006 byl schválen Zastupitelstvem města Hořovice dne
28. 2. 2006. V období leden až březen 2006 město hospodařilo podle rozpočtového
provizoria, které schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. 12. 2005.
V průběhu roku 2006 byla provedena tři změnová opatření (červen, září a prosinec).
V následující tabulce jsou uvedeny původně schválené částky rozpočtu i jejich posléze
upravené výše. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje saldo (je-li kladný) resp. deficit
(v případě záporného výsledku).
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Tabulka č. 23: Rozpočet města Hořovice na rok 2006, včetně rozpočtových opatření
Schválený
rozpočet pro
rok 2006

Upravený
rozpočet pro
rok 2006

Skutečnost
k 31.12.2006

% plnění
k upravenému
rozpočtu

Příjmy celkem

144 135 529

122 788 900

126 141 600

102,7

Výdaje celkem

154 365 229

133 018 600

123 071 900

92,5

Saldo: Příjmy Výdaje

-10 229 700

-10 229 700

3 069 700

100

Splátka úvěru

1 480 000

Výsledek
hospodaření

1 589 700
Zdroj: MěÚ Hořovice, Odbor finanční a školství, 2008

Graf. č. 19: Vývoj rozpočtu města Hořovice v letech 2005 - 2007
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Zdroj: MěÚ Hořovice, Odbor finanční a školství, 2008

6.4.2 Příjmy města
Celkové příjmy upraveného rozpočtu roku 2006 plánované ve výši 122 788 900 Kč byly
na konci období ve výši 126 141 600, tedy 102,7 %.
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Graf č. 20: Složení příjmové části rozpočtu města v roce 2006 (skutečný rozpočet)
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Zdroj: MěÚ Hořovice, Odbor finanční a školství, 2008

Daňové příjmy, které jsou v současné době hlavním zdrojem financování města, dosáhly
hodnoty 68 664 800 Kč, tzn. že proti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 2 mil. Kč
(tj. o 3 %).
Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 4 505 200 Kč, tj. o 50 300 Kč (1,1 %) více, než bylo
plánováno v upraveném rozpočtu. Částečně se na vyšším překročeném plnění podílí
navýšení příjmů o úroky z dividend a více příjmů z uložených pokut. Hlavními složkami
nedaňových příjmů jsou příjmy z nájemného za bytový a nebytový fond a dále příjmy
z úroků, podílů na zisku a dividend.
V oblasti kapitálových příjmů dosáhlo plnění 1 841 300 Kč proti plánovaným 600 000 Kč.
Hlavním důvodem překročení plánovaných příjmů byly vyšší příjmy z prodeje pozemků
a navýšení privatizace bytového fondu prováděné privatizační kanceláří, které byly vyšší
o cca 400 tis. Kč.
Přijaté dotace v roce 2006 dosáhly hodnoty 51 130 300 Kč, tj. 100,1 % plánovaného
stavu. Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu, který zahrnoval sociální dávky,
příspěvek na žáka ve školství a příspěvek na výkon státní správy, byl naplněn na 100 %,
stejně jako neinvestiční dotace na mzdy a učební pomůcky ve školství.

6.4.3 Výdaje města
Výdaje rozpočtu města na rok 2006 dosáhly ve skutečnosti 123 071 900 Kč, tj. 92,5 %
upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje činily 112 569 900 tis. Kč (plnění 96,5 %),
kapitálové výdaje činily 10 474 900 Kč (plnění 69,2 %). V oblasti kapitálových výdajů
bylo z plánovaných 15 130 800 tis. Kč vyčerpáno 10 474 900 Kč (plnění 69,2 %).
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7. Občanská vybavenost
7.1 Školství ve městě
Sociální a kulturní infrastruktura, stejně jako další zařízení občanské vybavenosti,
představují souhrn zařízení, institucí a programů, které sice nemají přímou vazbu na
hospodářský výkon regionu, jsou ale nejefektivnější investicí k posílení hospodářského
významu regionu v budoucnosti. Současně jde o oblast, v níž se předpokládají
nejrozsáhlejší pravomoci veřejné správy.

Organizace zřízené městem:

•

Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, Hořovice

•

1. Základní škola Hořovice, Komenského 1245, Hořovice

•

2. Základní škola Hořovice, Jiráskova 617, Hořovice

•

Domeček Hořovice

Organizace zřízené krajem:

•

Gymnázium Václava Hraběte, Jiráskova 617, Hořovice

•

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Palackého nám. 100,
Hořovice a Jiráskova 617, Hořovice

•

Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha 455

7.1.1 Předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání je ve městě zajišťováno prostřednictvím mateřské školy. Mateřská
škola v současné době disponuje 9 třídami a od školního roku 2006/2007 zřizuje také
speciálně výukovou třídu s kapacitou 14 dětí. Provoz mateřské školy zabezpečuje 16
pedagogických a 10 provozních pracovníků. Městská mateřská školka má 2 budovy –
v ulici Jiráskova a v ulici Větrná.
Tabulka č. 24: Mateřská školka – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:
Právní forma:
Zařízení
školy:
Kontakt:
školní rok
třídy

Městská mateřská školka Jiráskova 602
Město Hořovice
Příspěvková organizace
Mateřská škola, Školní jídelna

Marcela Mračková, ředitelka školy
2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006
žáci
žáci
žáci
1
25
25
25
2
25
25
25
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2006 - 2007
žáci
20
20
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3
4
5
6
7
8
9
speciální
celkem

25
25
25
25
0
0
0
0
150

25
25
25
25
0
0
0
0

25
25
25
25
0
0
0
0

20
20
20
20
20
20
20
14

150
150
194
Zdroj: Městská mateřská školka, 2008

Mateřská škola je financována z rozpočtu města Hořovice, který na provoz školky
uvolňuje ročně částku cca. 1,2 mil. Kč. Kapacita školky je 136 dětí. Jelikož se jedná
o jedinou školku ve městě, překračuje reálný stav počtu docházejících dětí její kapacitu
o celých 43 %!

7.1.2 Základní vzdělávání
Město Hořovice je zřizovatelem dvou základních škol na území města:
1. Základní škola
1. Základní škola se nachází v budově na ulici Komenského. Slavnostního otevření
a zahájení výuky se dočkala v roce 1982. Ve školní budově jsou odborné učebny pro
výuku chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, výpočetní techniky, výtvarné výchovy,
pracovních činností, dále cvičná kuchyň a školní dílna. Od roku 2006 jsou dvě učebny
vybaveny interaktivní tabulí.
Pro sport má škola dvě tělocvičny, plavecký bazén a venkovní sportovní areál.
Sportoviště využívají i ostatní školy ve městě a další instituce a zájmové organizace.
Provoz školy v současné době zajišťuje 50 zaměstnanců, z nichž je 39 pedagogických
a 11 provozních pracovníků. Škola má své vlastní internetové stránky na adrese:
http://www.1zshorovice.cz.

Tabulka č. 25: 1. Základní škola – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:
Právní forma:
Zařízení
školy:
Kontakt:

1. Základní škola Hořovice, Komenského 1245
Město Hořovice
Příspěvková organizace

školní rok
třídy

2003 - 2004
žáci
48
64
55
79
84
77
85
56

1
2
3
4
5
6
7
8

Škola, školní jídelna, sportoviště
Mgr. Eva Krištufová, ředitelka školy
2004 - 2005
žáci
51
52
66
52
80
82
81
84

48

2005 - 2006
žáci
55
51
54
68
51
73
81
81

2006 - 2007
žáci
61
57
57
54
71
55
75
79
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9
Celkem

78

52

75

626

600

589

76
585
Zdroj: 1. ZŠ, 2008

2. Základní škola
2. základní škola sídlí ve dvou budovách. Školní budova na Víseckém náměstí je nejstarší
dochovanou budovou na území města. Podle monografie Hořovicka a Berounska je první
zmínka o škole při farním kostele sv. Jiří již ve 14.století. Tato část dnešních Hořovic byla
tehdy samostatnou obcí Velká Víska a zdejší škola sloužila až do roku 1875 i pro děti ze
sousedních Hořovic. Dnes jsou v budově třídy 1.stupně a školní družina.
Ředitelství 2. ZŠ je umístěno v Jiráskově ulici,
kde jsou třídy 2.stupně ZŠ a třídy osmiletého
a čtyřletého gymnázia. Budova byla otevřena
v roce 1930 a sloužila učitelskému ústavu
a žákům
cvičné
školy.
Po
přeměně
na
gymnázium zde zůstaly i třídy základní školy.
V současné době je majitelem budovy město
Hořovice. Provoz základní školy v obou budovách
zajišťuje
25
zaměstnanců,
z toho
19
pedagogických a 6 provozních. Škola má své
vlastní
internetové
stránky
na
adrese:
http://www.2ZShorovice.cz.
Tabulka č. 26: 2. Základní škola – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:
Právní forma:
Zařízení školy:

2. Základní škola Hořovice, Jiráskova 617
Město Hořovice
Příspěvková organizace
Škola, školní družina

Kontakt:

Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy

školní rok
třídy

2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006
žáci
žáci
žáci
23
20
20
21
21
20
35
21
22
22
36
20
28
23
35
27
24
20
30
29
25
21
29
28
30
22
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Celkem

237

225

2006 - 2007
žáci
19
23
26
22
23
18
26
24
26

217
207
Zdroj: 2. ZŠ, 2008

Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha 455
Výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje jedna základní škola, jejímž
zřizovatelem je Středočeský kraj. Škola se nachází v blízkosti autobusového nádraží v
budově, která je majetkem Městského úřadu Hořovice.
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Škola vyučuje v základní škole praktické v 9-ti ročnících, v 1 třídě základní školy
speciální,ve 2 odděleních školní družiny Ve školním roce 2008/2009 ji navštěvuje 70 žáků
z Hořovic a širokého okolí.
Tento typ školy navštěvují žáci, kteří nestačí výuce na klasické základní škole. Výchovu a
vzdělávání zajišťuje 10 pedagogických pracovníků se speciálně pedagogickým
zaměřením, kteří při výuce postupují podle speciálně pedagogických metod. Ve třídách je
menší počet žáků než na běžných základních školách, a proto mohou mít učitelé k
jednotlivým žákům individuální přístup. Po ukončení povinné školní docházky se mohou
žáci ucházet o přijetí na kterékoliv odborné učiliště, střední odborné učiliště či střední
školu. Podmínkou je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Největší zájem je o učební
obory – kuchař, zedník, opravář zemědělských strojů, lakýrník, truhlář, elektromontér,
prodavač, cukrář, zahradnice … . Škola nabízí široké spektrum zájmových útvarů –
keramické práce, výtvarné činnosti. Žáci se mohou účastnit různých sportovních a
výtvarných soutěží, pořádaných pro školy speciální i základní. V mnoha těchto, i
republikových soutěžích dosáhli žáci mnoha výborných úspěchů.

7.1.3 Střední a učňovské vzdělávání
V oblasti středoškolského a učňovského vzdělávání se ve městě Hořovice nacházejí dvě
školy – všeobecné Gymnázium Václava Hraběte a Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště.

Gymnázium Václava Hraběte
Gymnázium Václava Hraběte je veřejná škola zřízená Středočeským
krajem, sídlící v Jiráskově ulici 617 v Hořovicích. Jeho historie sahá
do roku 1948, kdy bylo založeno a umístěno v budově Státního
učitelského ústavu Hořovice, která byla postavena v letech 1928-30.
Po různých změnách názvu, daných dobovou realitou, užívá od června
2001 čestného názvu Gymnázium Václava Hraběte. Gymnázium
Václava Hraběte zajišťuje vzdělávání ve čtyřletém i osmiletém vzdělávacím programu:
čtyřleté všeobecné gymnázium a osmileté všeobecné gymnázium. Škola dodnes v
budově bývalého Učitelského ústavu sídlí. V této budově, která je majetkem města
Hořovice, se nachází i 2. ZŠ. Provoz školy zajišťuje 41 zaměstnanců, z toho je 36
pedagogických a 5 provozních zaměstnanců.
Škola má své vlastní internetové stránky na adrese: http://www.gvh.cz
Tabulka č. 27: Gymnázium Václava Hraběte – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:
Kapacita:
Právní forma:
Kontakt:
Typ

Gymnázium Václava Hraběte, Jiráskova 617
Středočeský kraj
360
Příspěvková organizace
PhDr. Jiří Vlček, ředitel školy
2003 - 2004

2004 - 2005
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2005 - 2006 2006 - 2007
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Osmileté
Čtyřleté

žáci
242
113

žáci
226
113

žáci

žáci

227
229
113
116
Zdroj: Gymnázium Václava Hraběte, 2008

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Škola je zřizována jako příspěvková organizace Středočeského kraje. Škola v dnešní
podobě vznikla dne 1. 1. 2002 sloučením Střední zemědělské školy, Hořovice a Střední
odborné školy Hořovice a od 1. září 2003 převzetím výuky strojírenských učebních oborů
SOU Buzuluk Komárov. Při škole pracuje jezdecký klub, fotoklub, odborné kroužky, jsou
pořádány zájezdy do divadel apod. Každoročně jsou pořádány lyžařské kurzy, sportovní
kurzy, kurzy "Go!" a letní turistické pobyty na Šumavě. Škola sídlí ve třech různých
budovách ve městě a vlastní také jedno odloučené pracoviště v Oseku. Provoz školy
zajišťuje 67 zaměstnanců, z toho je 44 pedagogických a 23 provozních zaměstnanců.
Škola má své vlastní internetové stránky na adrese: http://www.soshorovice.cz.

Studijní obory školy:
•
•
•
•
•
•

63
16
23
23
78
23

41
01
41
41
42
43

M/040 Informatika v ekonomice
M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí
M/001 Strojírenství
M/001 Strojírenství - ŠVP - Informatika ve strojírenství
M/006 Přírodovědné lyceum
L/506 Provozní technika - nástavbový maturitní obor

Učební obory tříleté:
•
•
•
•
•

2352H001 Nástrojař
2352H002 Obráběč kovů
2351H001 Zámečník
2651H003 Elektrikář - slaboproud
2343L506 Nástavbové maturitní tříleté studium dálkové a studium denní
Tabulka č. 28: SOŠ a SOU – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:
Právní forma:
Zařízení
školy:
Kontakt:
školní rok
třídy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Palackého nám. 100
Středočeský kraj
Příspěvková organizace
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Školní jídelna, Domov
mládeže, Školní hospodářství, Centrum strojní praxe SOŠ
Ing. Vladimír Kebert, CSc., ředitel školy

1
2
3

2003 - 2004
žáci
94
84
117

2004 - 2005
žáci
95
56
107

2005 - 2006
žáci
90
76
72

4

103

112

73

Celkový počet

398

370

311

51

2006 - 2007
žáci
87
77
72
70
306
Zdroj: SOŠ a SOU, 2008
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7.1.4 Ostatní vzdělávací instituce ve městě
ZUŠ Josefa Slavíka
Ve městě se nachází na Palackého náměstí 253/4 soukromá Základní umělecká škola
Josefa Slavíka. Umělecká škola nese název po významné místní osobnosti – hudebním
skladateli Josefu Slavíkovi. Škola nabízí výuku v oblasti hry na piano, akordeon, kytaru,
flétnu, klarinet, housle, klávesové a žesťové nástroje.
Tabulka č. 29: ZUŠ – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:

Základní umělecká škola Josefa Slavíka
Soukromá škola

Kontakt:

Mgr. Jan Jůna, ředitel školy

školní rok
škola
ZUŠ

2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007
žáci
žáci
žáci
žáci
236
218
231
223
Zdroj: ZUŠ, 2008

Středisko volného času – Domeček Hořovice
Středisko volného času bylo zřízeno k 1. 9. 2006 jako příspěvková organizace města
Hořovic. Organizace je zapsána do školského rejstříku jako zařízení pro zájmové
vzdělávání. Sídlo organizace je Větrná 869, v prostorách areálu mateřské školy.
K zájmovému vzdělávání má „Domeček“ vybaveny klubovny pro jednotlivé oblasti
činností, keramickou dílnu, hudebnu, klubovnu pro výtvarné činnosti a hernu. Pro svojí
činnost využívá také tělocvičen 1. a 2. základní školy. Táborovou činnost zabezpečuje na
pronajatých základnách. Provoz střediska v současné době zajišťuje 5 zaměstnanců,
4 pedagogové a 1 provozní pracovník, 20 externích pracovníků pravidelné činnosti.
Středisko má své vlastní internetové stránky na adrese: www.domecekhorovice.cz.
Tabulka č. 30: Středisko volného času Domeček Hořovice – souhrnné informace
Název:
Zřizovatel:
Právní forma:
Zařízení školy:
Kontakt:
školní rok
Oblasti zájmového vzdělávání
Pravidelná činnost
Příležitostná činnost
Soutěže MŠMT
Táborová a pobytová činnost
Další činnosti zájmového
vzdělávání
Celkem

Středisko volného času –Domeček
Hořovice,větrná 869
Město Hořovice
Příspěvková organizace
Středisko volného času
Vladimíra Šlosarová - ředitelka
2005 - 2006
2006 - 2007
Počet účastníků
Počet účastníků
259
343
3 888
5 384
4 459
4 466
725
827
218
3 003
9 549
14 714
Zdroj: Středisko Domeček, 2008

Ve městě působí ještě jedna vzdělávací instituce - Soukromá hudební škola
F. Procházky.
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7.2 Zdravotní zařízení a péče
Spektrum zdravotních a sociálních služeb odpovídá velikosti a významu města Hořovice.
Specializovaná lékařská pracoviště se nacházejí v nedalekém Berouně či přímo v Praze.
Největší místní i regionální význam ve městě má NH Hospital, a.s. – Nemocnice
Hořovice. Nemocnice je soukromou firmou a poskytuje zdravotnickou péči
prostřednictvím 7 samostatných oddělení a ambulantních stanic.

Oddělení nemocnice:
•

Interní - nabízí pacientům lůžkovou
a ambulantní péči. Interní lůžkové
oddělení
s 32
lůžky,
kde
jsou
situovány jak ženy, tak muži a 12
lůžek na oddělení SLJ (sloučená
lůžková
jednotka),
kde
jsou
hospitalizováni muži. K dispozici jsou
3 lůžka intenzivní péče pro pacienty
s nutností monitorace vitálních funkcí.

•

Neurologické
lůžková
část
neurologického oddělení řeší celou
řadu neurologické problematiky - část
hospitalizací
je
z důvodů
diagnostických,
spojených
s invazivními
vyšetřovacími metodami, které nelze řešit cestou ambulantní, část pak
z důvodů terapeutických. Oddělení se zabývá terapií vertebrogenních
onemocnění, cévních onemocnění mozku a míchy, akutních i chronických
infekcí, demyelizačních onemocnění centrálního nervového systému,
polyneuropathií, degenerativních a záchvatových onemocnění.

•

Chirurgické - oddělení se specializuje na diagnostiku a chirurgickou léčbu
v oblasti všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie, cévní chirurgie
a urologie. V současné době má chirurgické oddělení 2 lůžková oddělení
a 3 lůžka v rámci jednotky multioborové intenzivní péče. Poskytuje tak
komplexní péči o nemocné s chirurgickými onemocněními, o pacienty
vyžadující urologické, ortopedické, cévní a traumatologické řešení jejich
zdravotního stavu. Ambulantní část oddělení zajišťuje standardní péči pro
akutní i chronická onemocnění spolu s činností specializovaných poraden.
Počet lůžek oddělení: 48 včetně 3 nadstandardních lůžek
Počet lůžek JIP: 3

•

Ortopedické - oddělení zajišťuje ortopedickou péči pacientům s degenerativním
onemocněním pohybového aparátu, především nosných kloubů, včetně
implantací totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů, dále léčení
chronických a úrazových onemocnění měkkých složek kloubů (artroskopie,
plastiky předního zkříženého vazu). Nedílnou součástí péče je prevence
vrozených dysplázií kyčelních kloubů novorozenců a jejich základní
konzervativní léčba. Lůžkové oddělení disponuje 16 lůžky v 7 pokojích.
Součástí oddělení jsou 2 nadstandardní jednolůžkové a 2 nadstandardní
dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
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•

Dětské – diagnostika veškerých onemocnění tohoto věku (zejména kompletní
vyš. respiračního traktu, GIT, nefrologie, neurologie), léčebná péče, zvládnutí
urgentních stavů, včetně problematiky novorozenecké, akutní péče zaměřená
na respirační trakt, GIT, neurologii, nefrologii, péče o děti s chirurgickým
onemocněním, dle závažnosti zdravotního stavu je poskytována péče na
3 intermediálních lůžkách.

•

Gynekologicko-porodnické - oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky
z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. V roce 2006 na
gynekologickém oddělení ošetřili 1 343 žen, 928 žen bylo na gynekologickém
oddělení operováno.

•

Intenzivní péče - anesteziologické a resuscitační oddělení (ARO) se dělí na
resuscitační a anesteziologickou část. V Nemocnici Hořovice se provádí široké
spektrum celkové i místní či svodné anestézie, oddělení ARO se zabývá léčbou
akutní i chronické bolesti. V současné době oddělení poskytuje
anesteziologické služby všem operačním oborům. Resuscitační úsek se zabývá
komplexní diagnostikou a léčbou kriticky nemocných, tj. takových pacientů,
jejichž život je ohrožen pro poruchu základních životních funkcí. V Nemocnici
Hořovice je péče o závažně nemocné integrována do multidisciplinární
jednotky intenzivní péče, jejíž součástí jsou JIP operačních oborů, interny,
neurologie a 5 lůžek resuscitačních.

Tabulka č. 31: Počet zaměstnanců nemocnice

Nemocnice Hořovice
interní
neurologie
chirurgie
ortopedie
gynekologicko - porodnické
dětské
intenzivní péče
ostatní zaměstnanci
celkem zaměstnanci

Počet zaměstnanců
26,2
24,8
64,6
14,24
37,35
25,424
51,2
137,586
381,4
Zdroj: NH Hospital, a.s., 2008

V areálu nemocnice se nacházejí mimo zdravotnických ambulancí také 3 soukromé firmy,
které využívají zázemí areálu:
•

Autoopravna M+B

•

IMSTAVEX spol. s r.o. – občerstvení

•

Novinový stánek

Kromě výše uvedené nemocnice je ve městě mnoho soukromých ambulantních ordinací
pro děti, mládež i dospělé.
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Tabulka č. 32: Přehled veškeré zdravotnické péče ve městě
Druh zařízení

Lékař

Četnost

INTERNÍ AMBULANCE
Všeobecná interní ambulance

MUDr. Antonín Mandovec

1x týdně - Po

Všeobecná interní ambulance

MUDr. Eduard Kroupa

1x týdně - Út

Všeobecná interní ambulance

MUDr. Pavel Kordas

1x týdně - Út

Všeobecná interní ambulance

MUDr. Katarina Strachová

1x týdně - St

Všeobecná interní ambulance

MUDr. Jakub Urban

1x týdně - Čt

Všeobecná interní ambulance

MUDr. Marie Jelenová

1x týdně - Pá

Interní příjem

5x týdně – Po-Pá

EKG a Spirometrie

5x týdně – Po-Pá

Ergometre - pouze na objednání

2x týdně – Út, St

Echokardiografie

MUDr. Marie Jelenová, MUDr.
Antonín Mandovec

2x týdně – Út, Čt

Gastroenterologická ambulance

MUDr. Pavel Kordas

3x týdně – Út, St, Čt

Kardiologická ambulance

MUDr. Eduard Kroupa, MUDr.
Antonín Mandovec

3x týdně – Po, Út, St

Privátní diabetologická ambulance

MUDr. Marta Jedličková

Privátní revmatologická ambulance

MUDr. Irena Klánová

3x týdně – Út, St, Pá

Privátní hematologická ambulance

MUDr. Irena Klánová

3x týdně – Út, St, Pá

4x týdně – Po-Čt

DĚTSKÁ AMBULANCE
Dětská kardiologická ambulance

MUDr. Antonín Duchan

Dětská ambulance příjmová

1x týdně - Út
denně

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
Všeobecná chirurgická ambulance

5x týdně – Po-Pá

UPS - Chirurgická ambulance

denně

Mamologická ambulance

MUDr. Vladimír Moucha

3x týdně – Po, St, Pá

Všeobecná chirurgická ambulance

MUDr. Vladimír Moucha

1x týdně - Čt

Proktologická ambulance

MUDr. Martin Cajthaml

2x týdně – Po, Pá

Onkochirurgická ambulance

MUDr. Ivan Popílka

1x týdně - Po

Cévní ambulance

MUDr. Miloslav Kučera

1x týdně - St

Všeobecná a traumatologická
ambulance

MUDr. Jiří Plecitý

Traumatologická ambulance

2x týdně – St, Pá
3x týdně – Út, St, Pá

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
Ortopedická ambulance Hořovice

MUDr. Jaroslav Forman ml.

2x týdně – Út, Pá

Ortopedická ambulance Hořovice

MUDr. Jaroslav Forman st.

3x týdně – Út, St, Čt

Ortopedická ambulance Hořovice

MUDr. Ladislav Vaněček

1x týdně - Pá

Ortopedická ambulance Hořovice

MUDr. Štefan Dojcsan

1x týdně - Po

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologická ambulance Hořovice

MUDr. Aleš Klán
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Gynekologická ambulance Hořovice

MUDr. Věra Pavlů

Gynekologická ambulance Hořovice

MUDr. Marta Martínková

Gynekologická ambulance Hořovice

MUDr. Jan Ševít

1x týdně - St

Gynekologická ambulance Hořovice

MUDr. Veronika Lonková

1x týdně - Čt

Gynekologická ambulance Hořovice

MUDr. Jana Křenková

1x týdně - Po

Gynekologická ultrazvuková
ambulance

1x týdně - Út
2x týdně – Po, Čt

5x týdně – Po-Pá

ORL AMBULANCE
ORL ambulance / audiometrie /
foniometrie

MUDr. Jitka Kroupová

5x týdně – Po-Pá

MUDr. Petr Šrámek

2x týdně – Út, Pá

Neurologická ambulance

MUDr. Petr Pokorný

3x týdně – Po, St, Čt

Neurologická ambulance

MUDr. Ivana Patáková, CSc.

2x týdně – Út, St

Neurologická ambulance

MUDr. Miroslava Sinkulová

2x týdně –St, Čt

Neurologická ambulance

MUDr. Stanislava Adámková

1x týdně - Po

Neurologická ambulance

MUDr. Miroslava Kubálková

1x týdně - Pá

Privátní dětská neurologická
ambulance

MUDr. Antonín Spal

2x týdně – Út, Pá

Zubní ambulance

MUDr. Zdeněk Kaiser

5x týdně – Po-Pá

Zubní rentgen

MUDr. Zdeněk Kaiser

1x týdně - Po

MUDr. Ivo Hojka

1x týdně - St

KOŽNÍ AMBULANCE
Privátní kožní ambulance
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

ZUBNÍ AMBULANCE

ALERGOLOGICKÁ AMBULANCE
Privátní alergologická ambulance
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
Psychiatrická ambulance

MUDr. Jan Brychta

2x týdně – St, Čt

MUDr. Marie Petrikovičová

5x týdně – Po-Pá

OČNÍ ODDĚLENÍ
Privátní oční ambulance
TRN
Privátní TRN ambulance

MUDr. Jan Brodníček

Kalmetizace

1x týdně - Po
5x týdně – Po-Pá

ONKOLOGICKÁ AMBULANCE
Onkologická ambulance

MUDr. Martin Šmakal

1x týdně - Čt

Mgr. Ludmila Vlčková

2x týdně – Út, Čt

Oddělení RDG

MUDr. Alexandra Švambergová,
MUDr. Kamil Sukovský

5x týdně – Po-Pá

CT

MUDr. Alexandra Švambergová,
MUDr. Kamil Sukovský

Pouze na objednávku

LOGOPEDIE
Privátní logopedická ambulance
RDG ODDĚLENÍ
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Sonografie

MUDr. Alexandra Švambergová,
MUDr. Kamil Sukovský

Sonografie ortopedická

MUDr. Jaroslav Forman

Sonografie neurologická

MUDr. Stanislava Adámková,
MUDr. Lucie Kinclová

Pouze na objednávku
2x týdně – Po,Út
3x týdně – Út, St, Pá

Denzitometrie

2x týdně – Út, Čt

BIOCHEMICKÉ ODDĚLENÍ
Biochemické laboratoře

MUDr. Iva Pourová

5x týdně – Po-Pá

TRANSFÚZNÍ STANICE A HEMATOLOGIE
Transfúzní stanice
ambulantní odběry

MUDr. Irena Klánová,
Vrchní sestra Jana Šrámková

5x týdně – Po-Pá

Transfúzní stanice dárci
registrace dárců/odběry

Jana Šrámková

5x týdně – Po-Pá

Endoskopická ambulance

MUDr. Pavel Kordas

2x týdně – Po, St

Endoskopická ambulance

MUDr. Miroslav Bejlek

2x týdně – Út, Pá

Endoskopická ambulance

MUDr. Zdeněk Pavlis

Endoskopická ambulance

MUDr.Martin Cajthaml

ENDOSKOPICKÁ

AMBULANCE

1x týdně - Čt
2x týdně – St, Pá

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Rehabilitační oddělení nemocnice

5x týdně – Po-Pá

Rehabilitační oddělení Hořovice město

5x týdně – Po-Pá

HISTOLOGICKÉ

ODDĚLENÍ

Histologie

MUDr. Jiří Vlk

5x týdně – Po-Pá

DOPRAVNÍ SLUŽBA NEMOCNICE HOŘOVICE
Dopravní služba – dispečink

Věra Kotnauerová

5x týdně – Po-Pá

Obvodní privátní ambulance

MUDr. Drahomíra Lhotáková

5x týdně – Po-Pá

Obvodní privátní ambulance

MUDr. Věra Bobková

5x týdně – Po-Pá

Obvodní dětská privátní ambulance

MUDr. Jaroslava Maninová

5x týdně – Po-Pá

OBVODNÍ AMBULANCE

Zdroj: www.nemhoro.cz, 2008

Mimo ambulantní péči jsou ve městě v provozu tři lékárny:
•

Lékárna - Slabochová Anna PharmDr., Komenského 49

•

Lékárna U černého orla, Palackého nám. 254

•

Lékárna u Nemocnice, V areálu Nemocnice – dočasně prochází rekonstrukcí

7.3 Sociální zařízení a péče
Sociální služby pomáhají člověku řešit vzniklou nepříznivou sociální situaci. Protože jsou
příčiny této situace různé, existuje celá škála druhů sociálních služeb.
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Služby sociální péče se poskytují podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006. Hlavním posláním zákona
o sociálních službách je ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich
prosazování oslabeni z důvodu zdravotního postižení, věku či nepříznivé životní situace.
Zákon reaguje na běžné podmínky života v naší společnosti a garantuje pomoc a podporu
potřebným ve formě, která zaručuje zachovávání lidské důstojnosti, ctí individuální lidské
potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do
společnosti, pokud je to možné, v jeho přirozeném sociálním prostředí.
Město Hořovice se může řadit k těm městům, ve kterých jsou dostupné různé druhy
sociálních služeb včetně jejich nedílné součásti, „Sociálního poradenství“.
Služby soc. péče se dělí na: a) služby terénní
b) služby ambulantní
c) služby ústavní
Pro občany města jsou sociální služby řešeny takto:
a)

služby terénní: „ Pečovatelskou službu “ zajišťuje:
- Digitus o.s. - Hořovice
- Domov seniorů Na Výsluní
- Charita Nový Knín

b)

služby ambulantní
- pro denní pobyt - Centrum denních služeb – Digitus o.s.
- pro krátkodobý např. týdenní pobyt -Domov seniorů

c)

služby ústavní - Domov seniorů Na Výsluní.

Město Hořovice jako obec s rozšířenou působností zároveň také pomáhá řešit sociální
otázky i pro občany obcí ze spádové oblasti.
Sociální služby ve městě poskytují čtyři organizace - Domov Na Výsluní, Občanské
sdružení Digitus Hořovice, Charita Starý Knín a Mateřské centrum Hořováček.

Domov na Výsluní – příspěvková organizace města
Domov na Výsluní poskytuje celoroční ubytování a komplexní služby pro 71 obyvatel
majících příspěvek na péči, a to převážně
z hořovického regionu. Zařízení poskytuje komplex
rezidenčních služeb jako je ubytování, stravování,
ošetřovatelská péče včetně hygieny, aktivizační
programy
se
začleněním
do
života
města,
poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů,
se zřetelem na respektování potřeb a podporu
nejvyšší možné míry nezávislosti a samostatnosti
uživatelů. V domě s pečovatelskou službou je celkem
35 bytů, 8 dvoupokojových a 27 jednopokojových.
Byty jsou s vlastním příslušenstvím, kuchyňkou
a balkonem. Celková kapacita zařízení je 71 míst,
z toho 19 míst pro imobilní uživatele. Provoz a služby
Domova zajišťuje celkem 41 zaměstnanců.
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Pečovatelská služba je kromě domova pro seniory druhou hlavní činností, kterou Domov
Na Výsluní v souladu se zřizovací listinou zajišťuje. Posláním pečovatelské služby je
prostřednictvím jejích služeb napomáhat svým klientům zachovávat lidskou důstojnost,
podporovat je a pomáhat jim v činnostech, které potřebují pomoci zajistit k životu ve
svém přirozeném prostředí.

Občanské sdružení Digitus
Občanské sdružení Digitus sdružuje občany, kteří chtějí různými způsoby přispět k větší
odpovědnosti občanů ke své obci, městu, regionu, a to jednak zájmem o památky, např.
hořovickou farnost sv. Jiljí, ale také pomoci občanům, kteří mají sníženou schopnost se
o sebe postarat a potřebují péči druhé osoby.
Sdružení Digitus má stanovy schválené Ministerstvem vnitra ČR a splňuje tak všechny
právní požadavky a předpoklady k činnosti a plnění svých cílů.
Mezi hlavní cíle sdružení patří:
1)
Zvýšení zájmu obyvatel o svůj region
2)
Podpora – pomoc občanům sociální činností :
Pečovatelská služba = komplexní sociální a zdravotně-ošetřovatelská péče
3)
Obnova historických, kulturních a křesťanských památek
Sdružení má vlastní internetové stránky na adrese http://www.osdigitus.cz.

Charita Starý Knín
Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým,
nemocným i jinak potřebným lidem. Působí od 1. března 1993 v rámci celorepublikové
sítě farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti se zaměřuje především na
poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb.
Terénní pečovatelská, asistenční a ošetřovatelská služba je hlavní aktivitou Farní charity
Starý Knín. Tato činnost je významnou součástí péče o staré a nemocné obyvatele
regionu. Pečovatelská služba je určena pro občany, kteří z důvodu stáří nebo nemoci již
nejsou schopni se v plné míře postarat o chod domácnosti a nemají kontakt s okolním
světem.

Mateřské centrum Hořováček
Hořováček kromě herny nabízí pravidelně program
s básničkami, říkadly a písničkami pro děti, cvičení pro
děti, výtvarné odpoledne nebo sociální poradenství. Pro
velké návštěvníky je připraveno kondiční cvičení, jóga
nebo kurz německého jazyka. Na pravidelné programy
je vstupné dobrovolné. V Hořováčku nejsou vítány jen
maminky s dětmi, ale také tatínkové, prarodiče, nebo
odrostlejší děti.

Další organizací, která působí v oblasti sociální oblasti ve městě, je Svaz tělesně
postižených v ČR - Místní organizace Hořovice.
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V rámci sociálních služeb v Hořovicích se město aktivně připojilo ke komunitnímu
plánování. Od října 2007 začala organizace Digitus o.s. s pověřením města Hořovice
vytvářet proces komunitního plánování. Cílem procesu komunitního plánování sociálních
služeb (KPSS) je aktivně zjišťovat potřeby lidí na území Hořovicka a hledat způsoby, jak
tyto potřeby uspokojit vzhledem ke zdrojům, které jsou v tomto regionu k dispozici.
Procesu se účastní uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé (tzv. triáda) a široká veřejnost.
Všichni občané Hořovicka tak mají jedinečnou příležitost se do tohoto procesu zapojit,
vyjádřit svůj názor k dané problematice a ovlivnit tak vývoj sociálních služeb v regionu.
Aktuální informace o dění v KPSS najdete od dubna 2008 na webových stránkách
www.osdigitus.cz.
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8. Kultura, sport a volný čas
Město Hořovice svou historií, geografickou polohou i dlouholetou tradicí vytváří široké
možností k podpoře kulturního života ve městě a využití volného času. Kulturní
příležitosti jsou umocněny především řadou každoročně se pořádajících kulturních akcí
v podobě Slavíkových Hořovic - koncerty klasické a vážné hudby, či mnoha dalšími
významnými akcemi pořádanými Městským kulturním centrem v Hořovicích. Sportovní
aktivity jsou ilustrovány mnoha sportovními areály, které se nacházejí na území města
a širokou členskou základnou spolků ve městě (např. Sokol, TJ Spartak, KČT apod.).
Následující kapitoly uvádí pouze výčet nepřeberného množství tradičních kulturních
a sportovních akcí, přehled spolků a dalších významných skupin a těles ve městě
a poskytuje přehled o možnosti využití sportovních areálů na území města.

8.1 Kultura
8.1.1 Kulturní akce
Většinu kulturního života ve městě zajišťuje Městské kulturní centrum, které je
příspěvkovou organizací města Hořovice. Vzniklo na podzim roku 1997 sloučením kina,
knihovny a Společenského domu.
Městské kulturní centrum pořádá a zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

koncerty všech hudebních žánrů
taneční zábavy a diskotéky
klubové pořady
divadelní a literární představení
přednášky a besedy
audiovizuální pořady
soukromé i podnikové oslavy
výlep plakátů

Městské kulturní centrum připravuje pravidelně následující akce:
•

Slavíkovy Hořovice - cyklus koncertů klasické a vážné hudby, které se konají
každoročně. Jedná se o cyklus 4 - 6 koncertů v období od března do června.

•

Hořovice Václava Hraběte - literární soutěž v oboru prózy, poezie
a publicistiky pro každého ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně
nepublikoval.

•

Hořovická heligónka - každoroční setkání a přehlídka českých i zahraničních
heligónkářů a heligónkářských kapel.

•

Šemíkův memoriál - spanilá společenská jízda na velocipédech všeho druhu
na trase Praha Vyšehrad - Řevnice - Neumětely – Hořovice.

•

Hořovické loutkohraní

•

Hořovická nota

•

Polkafest

•

Cibulový jarmark
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8.1.2 Kulturní zařízení a zázemí ve městě
Společenský dům Hořovice („Liďák“)
Lidový dům byl postaven v době světové hospodářské krize zásluhou místní organizace
ČSSD. Celkové náklady na stavbu činily cca 1 mil. Kč. Budova se nachází na ulici
Nádražní 606 a je využívána pro společenské a koncertní akce a také různými kroužky
k zájmové činnosti. V budově se konají plesy, zábavy, diskotéky, taneční a další akce.
Nabízí se možnost pronájmu sálu.
Městské kino Hořovice
Městské kino se nachází na ulici Pražská 620 a jeho celková kapacita je 406 osob.
Současná budova kina byla vystavěna v roce 1928 a dne 9. listopadu 1929 se začalo hrát
v nové budově. V současné době kino promítá pouze ve vybrané dny – středa, pátek,
sobota ve večerních hodinách. Za měsíc kino promítne průměrně 10 filmů.
Městská knihovna Hořovice
Současná budova městské knihovny sídlí na ulici Vrbnovská 1138. V rámci nabídky
služeb má knihovna samostatné dospělé a dětské oddělení. Knihovna nabízí v rámci
svých služeb absenční i prezenční výpůjčky dokumentů (knihy, časopisy), besedy, ústní
informace bibliografického a faktografického charakteru a zprostředkování informačních
služeb. V rámci budovy byl v roce 2001 pro veřejnost zahájen provoz Internetu. Internet,
prodej vyřazených knih a další služby patří mezi standardně poskytované služby
občanům.
Knihovna je otevřena pro děti 3x týdně Po – St v odpoledních hodinách, pro dospělé 4x
týdně Út – Čt v odpoledních hodinách (Út i dopoledne) a pro studenty 4x týdně Po – Čt
v odpoledních hodinách.
Graf č. 21: Počet čtenářů Městské knihovny k 30.6.2007

Zdroj: http://www.mesto-horovice.cz/kul/knihovna.html, 2008
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Klub Labe
Klub Labe se nachází v bývalé budově hostince
u Pachmanů na Víseckém náměstí 128. Objekt
je nyní pod správou města Hořovice a slouží
výhradně kulturním účelům. Součástí klubu je
music bar, šatna, pokladna a další prostory.
Klub slouží pro pořádání akcí jako jsou
koncerty,
divadelní
představení,
výstavy
a promítání filmů. Součástí klubu je také
minigalerie v boční části traktu objektu.
V prostorách klubu Labe má sídlo Divadlo na
Vísce – amatérské divadlo hrající převážně
vlastní tvorbu.

8.1.3 Kulturní spolky a sdružení
Společensko-kulturní obraz města dokreslují různé spolky a sdružení, které se formovaly
ve městě za účelem propagace svých společensko-kulturních aktivit. Z těch
významnějších jsou ve městě zastoupeny spolky lidového divadla, ale i amatérské
hudební skupiny.

Soubory amatérského divadla:
•

Divadlo na Vísce Hořovice ( http://www.mesto-horovice.cz/kul/divadloviska.html)

•

Podbrdské Recesistické
(http://www.gvh.cz)

•

Spolek loutkářů Na holou (http://www.naholou.cz)

•

Loutkářský soubor Malá scéna

•

Šermířská a divadelní společnost Gladius (http://www.sdsgladius.cz)

Divadlo

při

gymnáziu

Václava

Hraběte

Hořovice

Hudební skupiny:
•

Hořovická muzika Bohumila Vojíře

•

Slavíkův komorní orchestr

•

AMOK

•

AKROBAT

•

Hroší farma (http://www.hrosifarma.unas.cz)

•

In Articulo Mortis (http://www.inarticulomortis.cz)

Další umělecké soubory:
•

Taneční skupina SERPIENTES (http://www.serpientes.webzdarma.cz)
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8.1.4 Místní tisk a zpravodaje
Součástí prezentace kulturního života ve městě jsou také místní periodika, která
vycházejí pro nejširší veřejnost ve městě. Jedná se především o informační tiskoviny
sloužící občanům města.

Podbrdské noviny
Podbrdské noviny vznikly v roce 1993 z Hořovických novin. Noviny vydává jako
čtrnáctidenní periodikum soukromé Podbrdské vydavatelství. Noviny pokrývají region
Hořovicka, Berounska, Rokycanska a části Příbramska. Podbrdské noviny vycházejí
v nákladu 5 000 kusů s minimální remitendou. Mají vlastní distribuční síť a věrný až
rodinný okruh čtenářů. Redakční tým tvoří dva stálí zaměstnanci a řada spolupracovníků
a dopisovatelů, kteří zaručují pestrý a bohatý obsah.

Hořovický měšťan
Hořovický měšťan je vydáván od roku 2008, navazuje na tiskovinu Občan, která skončila
k 31. 12. 2007. Informují občany o dění ve městě a uveřejňují zápisy z Rad
a Zastupitelstva. Vychází 1x měsíčně v nákladu 4 000 kusů.

Kulturní kalendář - měsíčník informující o aktuálním kulturním dění ve městě.

8.2 Sport a volný čas
8.2.1 Sportovní infrastruktura
Sport zcela jistě patří k jedné z hlavních rekreačních aktivit obyvatel města Hořovice. Ve
všech částech je vytvořeno prostředí jak pro amatérskou, tak i pro profesionální činnost,
čehož jsou důkazem četná sportoviště, která
se ve městě nachází. Vybavenost města
Hořovice různými druhy sportovišť je tedy
dostatečná. Město
disponuje sportovním
a plaveckým areálem, na severozápadním
okraji města se nachází letiště využívané ke
sportovnímu létání a parašutismu, milovníci
sportu v přírodě si mohou jít třeba zaběhat do
lesoparku Dražovka nebo se projet na koni na
jezdeckém ranči.

Sportoviště ve městě:
•

Sokolovna na Valdeku

•

Městský stadion (kopaná – 2 hřiště, tenis – 4 kurty, volejbal a nohejbal
– 2 kurty + 1 jeden kurt plážový)

•

Zimní stadion
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•

Plavecký areál (krytý plavecký bazén, aquapark, parní lázně, sauna,
fitcentrum, hydromasáže atd.)

•

Městská hala (basketbal, volejbal, florbal apod.)

•

Sportovní letiště – v k.ú. Tlustice

•

Jezdecký ranč

•

Tělocvična 1. základní školy

•

FITNESS centrum (areál bývalého ČKD na Cintlovce)

•

In-line hřiště (U-Rampa)

•

Lesopark Dražovka

Sportoviště typu veřejných prostranství (stadion, in-line hřiště, plavecký areál apod.)
jsou v majetku města, které je následně pronajímá různým provozovatelům, většinou
sportovním oddílům. Jediný areál, který má pronajatý soukromá společnost je plavecký
areál provozovaný firmou Koeko.
Dále se ve městě nachází mnoho dílčích sportovních a dětských hřišť u panelového
sídliště, v obytné zóně apod.

8.2.2 Sportovní kluby ve městě
Ve městě Hořovice jsou provozovány tradiční sportovní aktivity jako např. fotbal,
basketbal, stolní tenis, turistika apod. Některé z činností jsou provozovány na
profesionální úrovni, jiné jsou založeny na dobrovolném a neorganizovaném přístupu.
Jednoznačně nejúspěšnějšími sporty z tohoto pohledu jsou v individuálních soutěžích
sporty: judo, stolní tenis, tenis a sportovní gymnastika. V kolektivních sportech je to
florbal, fotbal a basketbal. Významnými sportovními osobnostmi města Hořovice jsou
Aleš Opatrný – vítěz ME juniorů v parkurovém skákání r. 2000, vítěz MR 2003, 2007
a Petr Koukal ml. - vítěz MR 2008, kandidát na OH 2008 v badmintonu.

Tabulka č. 33: Přehled organizované sportovní činnosti na území města
Organizace

Charakter činnosti

Místo působení

plavání

plavecký bazén

badminton
tenis
volejbal
judo, sebeobrana

sportovní hala
sportovní hala
sokolovna na Valdeku

basketbal
sportovní gymnastika

sokolovna na Valdeku
sokolovna na Valdeku

TJ Spartak Hořovice

SOKOL Hořovice

RED DRAGONS
Hořovice
KČT TOM Vlaštovky

atletika
cyklistika
nohejbal
stolní tenis
florbal

sokolovna na Valdeku
sokolovna na Valdeku
městská hala

turistika

klubovna

Členská
základna
70
(10
instruktoři, 60
děti a mládež

městský stadion
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70 (40 žáků,
17 dospělý)
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JUNÁK Hořovice

turistika, všestrannost

klubovna

SK Hořovice

fotbal

městský stadion

44

Zdroj: www.mesto-horovice.cz, vlastní šetření 2008

Tabulka č. 34: Ostatní sportovní činnosti
Charakter
činnosti

Počet

Lokace

Aerobik

1

ZŠ

Fitness
Kulturistika
Tenis

2

Fitness centrum, bazén, areál ČKD
Atlas klub
Městské kurty
SOKOL

Stolní tenis
Elektronické šipky
Kuželky
Jezdectví
Motorismus
Tanec
Parašutismus

1
1
1
1
1
1
1
2

Hostinec „U Prejzků“
Ranch - Opatrný Václav
Auto sport klub
Taneční škola Blanky Vášové, taneční
skupina Serpientes

1
Letiště Hořovice
Zdroj: www.mesto-horovice.cz, vlastní šetření 2008

8.2.3 Volnočasové aktivity
Součástí zdravého životního stylu je mimo jiné i aktivní trávení volného času, které
působí mj. také jako prevence sociálně patologických jevů zejména u dětí a mladistvých.
Základními podmínkami pro smysluplné trávení volného času je vhodná nabídka
a dostupnost volnočasových aktivit. Významnou součást aktivit volnočasového vyžití tvoří
aktivity založené na nekomerční bázi, zejména sportovní aktivity a příbuzné činnosti,
které jsou přístupné široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži. Město Hořovice nabízí
pro využití volného času dostatek zájmových aktivit.
Volnočasové možnosti:
•

Dětský rybářský kroužek

•

Junák

•

TOM Hořovice (Mohykán, Vlaštovka)

•

Český kynologický svaz

•

Mykologové

•

Hořovické mažoretky

•

Včelařství

•

Mateřské centrum Hořováček

•

Středisko volného času - Domeček Hořovice
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9. Cestovní ruch
Cestovní ruch je významným ekonomickým, kulturním a společenským prvkem regionu.
Rozvoj cestovního ruchu umožňuje maximální využití endogenních zdrojů rozvoje regionu
(přírodní podmínky, kulturně-historické památky apod.), ovlivňuje významně tvorbu
hrubého domácího produktu, zvyšuje příjmy do místních rozpočtů, zaměstnanost
a přispívá k celkovému rozvoji daného regionu.
Hořovice jsou vstupní branou do nedotčené přírody brdských lesů. V blízkosti se nachází
CHKO Křivoklátsko a Český kras. Dnes poněkud opomíjená oblast Podbrdska byla jednou
z kolébek české turistiky a navštívila ji celá řada osobností převážně v období
romantismu. Jan Neruda v jednom ze svých fejetonů nazval Hořovice "Českým
Betlémem".
Z hlediska klasifikace cestovního ruchu náleží popisované území do turistické oblasti
č. 24 Střední Čechy – západ. Tato turistická oblast leží v bezprostřední blízkosti
hlavního města Prahy, nicméně její charakter prezentovaný nedotčenou přírodou
s množstvím památek je nezaměnitelný.

9.1 Kulturně-historické artefakty
9.1.1 Kulturně-historické artefakty města
Cestovní ruch ve městě Hořovice je založen na lokalizaci významné památky – státního
zámku, který tvoří dominantu města. Nicméně ani ostatní památky situované
v historickém středu města nelze opomenout.

Významné artefakty na území města:
Zámek Hořovice
Státní zámek Hořovice je nejvýznamnější památkou na území města. Barokní zámek
pánů z Vrbna a Bruntálu byl vystavěn na počátku
18. stol. a následně klasicistně upraven ve 2. pol.
19. stol. Zámecký park zaujme mj. barokní sochařskou
výzdobou M. B. Brauna. Tzv. Sluneční brána je
pohledovou dominantou parku ve směru od zámecké
budovy. V interiérech se nachází malby J. E. Schorra
a K. Würbse, výstava hracích strojků, galerie umělecké
litiny. V současné době je zámek v majetku České
republiky, jeho správcem je Státní památkový ústav
středních Čech se sídlem v Praze. Zámek je pro
veřejnost přístupný v turistické sezóně (duben – říjen),
k dispozici jsou dva prohlídkové okruhy:
• I. okruh - Zámecké interiéry
• II. okruh - Hry a hračky malých aristokratů
Součástí zámku jsou i výstavní prostory určené pro stálé výstavy.
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Stálé výstavy:
Galerie umělecké litiny - výstava je součástí I. prohlídkového okruhu. Prohlídka této
části expozice je bez výkladu.

Tajemné bytosti brdských lesů - nová výjimečná expozice ve sklepení hořovického
zámku.
Hudba bez hudebníků - V přízemních prostorách zámku v bývalé zámecké kuchyni lze
zhlédnout ojedinělou expozici hracích strojků a hudebních automatů z 18. až 20. století
ze sbírek Národního muzea v Praze. Některé exponáty jsou dodnes funkční.
Starý zámek
Trojkřídlý jednopatrový objekt zámku je středověkého původu, byl přestavován za
renesance, barokně v 17. i v 18. století a drobné
vestavby
a
úpravy
pochází
ze
století
devatenáctého. Počátky hradu (severní křídlo) lze
klást do 14. století. Poněkud vyšší úroveň terénu
vyrovnávají kamenné schody, zdobené po obou
stranách vázami. Do dvora vybíhají dvě křídla.
Před fasádu hlavního dílu budovy je představena
v úrovni přízemí kulisová zeď. Ta dříve vytvářela
krytý prostor sloužící k přechodu z jednoho křídla
do druhého. Střecha zámku je mansardová
s vikýři.

Zámecký park
Areál parku se rozkládá na východním okraji města Hořovic v průměrné nadmořské výšce
365 m. Jedná se o mírně k severovýchodu nakloněnou tabuli. Rozloha parku činí cca
6,4 ha. Nejstarší zmínky o sadu, později ovocné zahradě, pocházejí z období kolem roku
1520 (Panenka 1980). Velký zámecký park u „Nového zámku“ byl založen krátce po
dostavění zámku za hraběte Norberta Václava Vrbny. Projekt vypracoval tyrolský rodák,
malíř, inženýr a zahradní architekt Jan Ferdinand Schor (1686 – 1767). Po roce 1945 se
park stává volně přístupným konají se zde různé oslavy, manifestace, na zámeckém
nádvoří jsou pořádány koncerty. Tímto provozem, se kterým koncepce parku nikdy
nepočítala a prakticky nulovou údržbou park velice trpěl. Částečná rekonstrukce
v součinnosti s městem Hořovice proběhla v roce 1992.

Františkánský klášter
Klášter stojí na místě dvou měšťanských domů. První dům se jmenoval Pohanovský,
náležel konšeli Janu Pohanovskému ještě v roce 1540. Dům často měnil majitele, byl
dlouho v majetku Říčanů. Druhý dům se jmenoval Przníkovský, patřil rodině Jana
Przníka, která vlastnila v Hořovicích domů více. Z původní stavby kláštera se v důsledku
požáru roku 1782 dochovala jen valená klenutá vstupní chodba. Spolu se zámeckým
pivovarem je jediným stavebním dokladem renesančního období v Hořovicích.
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Klášterní kostel Nejsvětější Trojice
Klášterní chrám, stavba z období konce baroka, byl dostavěn již roku 1674. V letech
1674-1684 byl theatinský, později františkánský. Stavitelem chrámu byl patrně Carlo
Lurago. Poměrně nedávno byl kostel restaurován a znovu otevřen - v roce 1978.

Budova Radnice
Stavba je z let 1904-5 ve stylu české renesance.
Stavitelem byl Otto Zambory, který stavbu
uskutečnil podle návrhu architekta Josefa Sakaře.
Loreta
Hořovická Santa Casa stojí na náměstí vedle farního
kostela Nejsvětější Trojice. S její stavbou začal
přední člen katolické šlechty Bernard Ignác Martinic
po návratu z římské pouti, ale nedokončil ji. Loretu dostavěla teprve Martinicova dcera
Teresie Františka. Stavba byla vysvěcena v roce 1690. Loretánská kaple patřila ke
kostelu františkánů, kteří byli do Hořovic uvedeni v roce 1684 a obývali dva adaptované
domy na náměstí. Dnes je Santa Casa v péči místního farního úřadu.

Synagoga
V dubnu 1903 stavbu zahájil stavitel Otto Zambory.. Hotová synagoga byla slavnostně
otevřena již 3. března 1904. Původnímu účelu sloužila stavba jen poměrně krátce.
V souvislosti s událostmi 2. světové války byla v roce 1941 národní správou vyvlastněna
a nadále sloužila potřebám města. Od 50. let našeho století se v synagoze konají
evangelické mše.

Mariánský sloup
Podnět ke stavbě byl podobný jako v ostatních českých městech. Hořovice poničené
požáry byly v roce 1680 stiženy ještě morem. Hřbitov u sv. Jiljí nestačil, a tak byl založen
morový hřbitov u cihelny pod Dražovkou. Se zřetelem k oněm dvěma metlám města byly
určeny na podstavec pomníku sochy sv. Floriana (v baretu) a sv. Šebestiána.

Děkanský chrám sv. Jiljí
K založení kostela došlo patrně poté, co se Hořovic ujali Žirotínové (odhadem pol.
13.‚ století). První písemná zmínka o kostele je z roku 1321, kdy Plichta ze Žirotína
s bratrem Jarkem Habartem darovali klariskám v Panenském Týnci podací právo kostela
v Hořovicích.

Ostatní památky ve městě:
•
•
•
•
•

Hřbitovní kaple (hrobka hraběte z Vrbna)
Sloup odsouzenců z 19. století
Pomník „Obětovaný“ – kamenná socha z roku 1922 dle předlohy sochaře
Františka Bílka
Socha sv. Rocha z druhé čtvrtiny 18. století
Barokní kamenná kašna z konce 17. století
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•
•
•
•
•
•
•

Náhrobek ředitele Rosenbauma
Socha sv. Jana Nepomuckého (toho času v depozitáři zámku Hořovice)
Boží muka (Nad Plantárnou)
Učitelský ústav (dnes Gymnázium Václava Hraběte)
Dům jednoty
Administrativní budova (č.p.640) na Palackého náměstí
Soubor „cvočkařských“ domků v ulicích Cvočkařská

9.1.2 Kulturně-historické artefakty okolí Hořovic
Region Hořovicka a jeho nejbližšího okolí je situován v jižní části okresu Beroun. Toto
území je nedílnou součástí tzv. Podbrdska. Tento region charakterizuje dosud nedotčená
příroda (CHKO Český kras, CHKO Křivoklátsko) s množstvím historických památek.
Nejznámější z nich je starobylý hrad Karlštejn, který je jedním z nejpamátnějších v celé
republice. Dalšími významnými památkami jsou hrady Žebrák a Točník, barokní kostel
v Tetíně, klášterní kostel ve Sv. Janu pod Skalou, Jungmannův rodný domek v Hudlicích
a celá řada dalších památek. Velmi zajímavá je i Chrustenická šachta - muzeum těžby
železné rudy s návštěvním okruhem v podzemí přes 1000 m hluboko. Muzeum disponuje
množstvím funkčních exponátů a pro návštěvníky je připravena jízda dobovým důlním
vlakem.
Mezi klíčové historické atraktivity Hořovicka, které by mohly být mj. zhodnoceny v rámci
cestovního ruchu, patří zejména:
•
•
•
•

Točník – královský hrad ze 14. stol.
Žebrák – zřícenina gotického hradu z roku 1280
Zaječov Svatá Dobrotivá - klášter Augustiniánů sv. Dobrotivé založený Oldřichem
Zajícem z Valdeka v roce 1263
Valdek (8,5 km) jižně - zřícenina hradu ze 13. století

9.2 Přírodní artefakty
9.2.1 Přírodní artefakty Hořovic
Ekologicky významnými prvky jsou plochy zámeckého parku a přilehlého lesíku
Dražovka. Veřejná zeleň v intravilánu města zahrnuje parčíky a parkově upravené plochy
na náměstí a podél komunikací. Svým rozsahem zaujímá důležitou část města také
soukromá zeleň, která má výrazný vliv na mikroklima celého prostoru.
Významné plochy a krajinné prvky ve městě:
Park nového zámku - Území parku se rozkládá na východním okraji města Hořovic
v průměrné nadmořské výšce 365 m. Jedná se o mírně k severovýchodu skloněnou
tabuli.
Rozloha parku činí 6,4 ha.
Park starého zámku - Území parku starého zámku se nachází v těsném sousedství
parku nového zámku. Pozemek se svažuje k západu směrem do středu města. Jeho
rozloha činí cca 2 ha.
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Lesopark Dražovka – Území o výměře 60,86 ha přiléhá na jižní straně těsně k zástavbě
města.
Lom u Červeného potoka – Území bývalé skládky komunálního odpadu bylo v letech
1991 – 2002 systematicky rekultivováno. Nyní slouží k rekreačním účelům.

9.2.2 Přírodní artefakty okolí Hořovic
Kromě výše zmíněných historických pamětihodností jsou v okolí Hořovic některá další
zajímavá místa a to např.:
•

Otmíčská hora - Izolovaný vrch 0,5 km jižně od obce Otmíče. Přírodní
památkaou byla vyhlášena roku 1986. Jedná se o opuštěný diabasový lom
s výskytem teplomilných společenstev skalních stepí a hájové vegetace.
Studánky - 1,5 km západně od obce Cerhovice, ve svahu 500 m severně od
silnice Cerhovice-Kařez. Přírodní památka, (vyhlášená 1986). Chrání mokřadní
louky na prameništi s řadou vzácných rostlin.
Zvláště chráněné území "Na horách", Křešín - Celková výměra je 4,6 ha.
Kultura: les, pastvina a louka.

•

•

Mimo výše uvedených památek se v okolí Hořovic vyskytují také zvláště významné
a chráněné stromy. Jejich výčet uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 35: Památné stromy v okolí Hořovic
P.č.

Katastrální
území

Parc.č.

Dřevina

1.

Bezdědice

239/3

lípa malolistá

u
silnice
farou

2.

Cerhovice

855/4

lípa malolistá

u nádrže za obcí

3.

Hvozdec

554

javor klen

u
kostela
Mrtníku

4.

Kotopeky

243/2

lípa malolistá

u
silnice
Hořovice

5.

Kotopeky

les 42 a
7

dub letní

podél okraje lesa

6

Kotopeky Tihava

487/18

lípa malolistá

obecní
studna
Kotopeky

8.

Lochovice

2227

dub letní

9.

Lochovice

2227

lípa malolistá
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10

Lochovice

3056/1

lípa malolistá

u kostela

11.

Malá Víska

198

dub zimní

u
JV obce

12.

Podluhy

72

dub letní

na zahradě
102

13.

Stašov

381

dub letní

u
cesty
Kočvary

14.

Libomyšl

1229

lípa malolistá

15.

Osov

32/1

dub letní 4x

16.

Třenice

20/1

dub letní

17.

Hředle

1422/1

lípa malolistá

u silnice
Březová

18.

Kublov

742/14
742/15

jeřáb břek
stromořadí

u silnice
Kublov

19.

Skřipel

271

kravína,

č.p. obvod
375 cm

kmene

cca

na obvod
kmene
300_ cm

cca

za vsí na vrchu obvod kmene 340 cm,
Hrádek
bývalá výška 15 m,
stáří 200 let
parčík u obecního
V lese u 5 dubů (?)
úřadu
v zahradě u p.
Stupky
směr

Svatá-

kaštany - alej podél silnice

prům. obvod kmene
250 cm, prům. výška
19 m, stáří 140 let

Významný krajinný prvek
20.

Lochovice

2872

Vršík V lánech po pravé straně
silnice HořoviceLochovice
Zdroj: www.mesto-horovice.cz,2008

9.3 Ubytování a stravování
Nedílnou součástí cestovního ruchu je především materiálně technická základna, jejímž
základem jsou ubytovací a stravovací zařízení, doplněné dalšími souvisejícími službami
zvyšujícími kvalitu a komfort hostům.
Ubytování
V současné době existuje jednotná klasifikace ubytovacích zařízení pro kategorii hotel,
hotel garni, pension a motel, dále pro ubytování v soukromí, kempy a chatové osady
a pro ubytovny. Certifikace ubytovacích zařízení byla zahrnuta do Státní koncepce
politiky cestovního ruchu se záštitou MMR. Certifikace vede k nárůstu kvality
poskytovaných služeb, ke zvýšení transparentnosti trhu a k větší ochraně spotřebitele.
V současné době v Hořovicích neexistuje databáze certifikovaných ubytovatelů a nelze
tedy provést rozdělení dle klasifikace ubytovacích zařízení.
Celková kapacita ubytovacích zařízení ve městě je cca 204 lůžek. Dle kvality nabízených
služeb si mohou turisté vybrat od ubytování v hotelu, přes penziony, až po ubytovny
a ubytování v soukromí. Co do ceny ubytování lze říci, že nabídka je rozmanitá. Ceny se
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pohybují v částkách od 100,- Kč až po částky 1 400,- Kč za lůžko (dle kvality, zázemí
a doprovodné nabídky v daném ubytovacím zařízení). Rozmanitá nabídka ubytovacích
zařízení uspokojí jak náročnější klientelu, tak klientelu preferující levné ubytování.
Tabulka č. 36: Přehled ubytovacích kapacit ve městě Hořovice
Název

Charakter

Adresa

Kapacita

Provoz

Palackého nám. 21

54

celoroční

Cihlářská

15

celoroční

Hotel Zelený strom

Hotel ***

Penzion Ranch

Penzion,
ubytování

Ubytovna Hořovice

Hostel

Tyršova 1506

60

celoroční

Krytý plavecký bazén
firma KoeKo

Ubytovna

Klostermannova
1253

40

celoroční

Jiří Froněk

Ubytovna,
ubytování

Pražská 14

25

celoroční

Privat

Soukromý penzion

Masarykova

10

celoroční

soukromé

soukromé

Zdroj: www.mesto-horovice.cz, 2008

Stravování
Nedílnou součástí nabídky cestovního ruchu a celkového image území jsou kvalitní
stravovací zařízení. Mimo níže uvedených zařízení se ve městě nachází celá řada dalších
zařízení bez možnosti stravování (teplá jídla).

Tabulka č. 37: Stravovacímožnosti ve městě Hořovice
Název

Charakter

Adresa

Kapacita

Hotel Zelený strom

Hotelová restaurace

Palackého nám. 21

Restaurace Pesta Optima

Restaurace

Pražská 904

70

Čínský restaurant

Restaurace

Klostermannova 1253

35

Restaurace „V Pražské“

Restaurace – hostinec

Pražská 19

50

Restaurace „U Čermáků“

Restaurace – hostinec

Valdecká 353

85

Restaurace – Společenský dům

Restaurace – hostinec

Nádražní 606

Restaurace „U nádraží“

Restaurace – hostinec

U nádraží 405

Restaurace Valdek

Restaurace – hostinec

Fügnerova 374

Formanka

Hostinec

Vrbnovská 1234

Pivnice Bunkr

Pivnice

Pražská 384

60

Minibar Pavla

Bar

Palachova 1282

35

Dudáková Hana – Dianka

Jídelna

Palackého nám. 78

Kuřecí gril

Občerstvení

Pražská 12

Školní jídelna Hořovice

Školní stravování

Komenského 1245

Restaurace Srub

Restaurace

U Remízku
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Restaurace „Na západní“

Restaurace

ul. 1. Máje

70

Restaurace NA RANČI

Restaurace

V areálu jezdeckého
ranče na okraji města

FANY - Herna – bar

Bar

ul. 9.května 206

Restaurace „Na Krétě“

Restaurace

ul. Milinovského 908

Restaurace – bistro Orient

Bistro

ul. 9.května 152

Pizza Merane s.r.o.

Pizzerie

Vrbnovská 1351
Zdroj: www.mesto-horovice.cz, 2008

9.4 Propagace města a marketing
9.4.1 Informační centrum
V Hořovicích se nachází informační středisko, které zajišťuje následující služby:
•
•
•
•
•

Informace o městě a regionu, kulturních a
a cestovním ruchu, jízdních řádech
Aktualizace internetových stránek města
Redakce Hořovického Měšťana
Předprodej vstupenek
Prodej propagačních a upomínkových předmětů

sportovních

akcích,

turistice

Informační centrum je umístěno v budově městského úřadu v přízemí a otevírací doba je
zajištěna pondělí až pátek s různým omezením.
V souvislosti s provozem informačního centra ve městě jsou vydávány nejrůznější
propagační materiály. Jedná se především o pohlednice, publikace s tématikou města,
informační letáky o městě a okolí a další upomínkové předměty (např. odznak města,
turistická známka, či omalovánky). Novinkou vydanou v roce 2007 je brožura o městě
Hořovice. Útlá publikace zachycuje velmi stručný přehled dějin města, soupis místních
památek a další užitečné informace nejen pro návštěvníky Hořovic. Brožura je doplněna
řadou barevných fotografií, k dispozici je zatím pouze v českém jazyce.
Informace o památkách města, cestovním ruchu a přehled služeb pro turisty
a návštěvníky města lze nalézt na internetových stránkách města www.mestohorovice.cz, které jsou kvalitně zpracovány. Významným pozitivem je interaktivní
propojení jednotlivých odkazů, jež navedou uživatele přímo na příslušné informace.
V současné době poskytují internetové stránky informace v oblasti cestovního ruchu, jako
např. historie a památky (historické objekty, rodáci, znak), turistika a rekreace
(turistická mapa okolí, tipy na výlety, ubytování, restaurace), kultura a zábava (lidový
dům kultury, městská knihovna, kino, klub Labe a ostatní) nebo sport a volný čas (TJ
Sokol, přehled sportovišť na území města a další).
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10. Doprava
Hořovice mají výbornou dopravní dostupnost. Základ dopravy tkví ve strategické poloze
blízko dálnice D5, která spojuje hlavní město Prahu s hranicemi SRN. Největší význam
z hlediska přepravy osob a zboží má silniční doprava, následuje železniční doprava
a autobusová doprava, menší význam má prozatím cyklistická doprava. Zásadním faktem
je, že mnozí obyvatelé města dojíždějí denně za prací do vzdálenějších měst (Praha,
Beroun, Plzeň).
Širším územím Hořovicka prochází hlavní silniční i železniční komunikace nadregionálního
významu, což celé území řadí do výhodné polohy v rámci celé ČR.
Prostor Hořovicka je v širších dopravních souvislostech vymezen těmito nadregionálními
tahy:
•

Dálnicí D5 (E50):

Praha – Plzeň – Rozvadov-Nürnberg)

•

Vícepruhovou silnicí R4:

Praha – Příbram (-Strážný-Passau)

•

Železniční tratí č. 170:

Praha – Plzeň – Cheb

10.1 Silniční doprava
10.1.1 Silniční síť
Územím města neprochází žádná dálnice ani rychlostní silnice. Z hlediska širších
dopravních vztahů má význam blízká poloha města vůči dálnici D5 (tah E50). Hořovice
jsou však poměrně dobře napojeny na regionální silniční a dálkové trasy.
Nicméně nevyhovující stav komunikace č. 117 je limitujícím faktorem dalšího rozvoje
(komunikace nesplňuje parametry kladené na současný silniční provoz). Nejdůležitějším
dopravním tahem procházejícím městem jsou jednoznačně silnice II. třídy (viz mapa
Dopravní poloha města Hořovice). Územím procházejí tři silnice II. třídy, tři silnice III.
třídy a několik místních komunikací.

Silnice II. třídy:
• č. 117 směr D5, Žebrák, Praha č. 117 směr Komárov. Silnice vytváří dopravní
údolnicovou páteř města vedenou v podstatě v souběhu s tokem Červeného potoka
a napojující Hořovice na trasu dálnice D5 na severu a současně spojující Hořovice
s významnými sousedními sídly Komárovem na jihozápadě a Žebrákem na severu;
• č. 114 směr Záluží, Cerhovice, D5 – Plzeň, Tlustice (č. III/1145) č. 114 směr
Lochovice, Dobříš. Silnice připojuje Hořovice na dálnici D5 ve směru severozápadním
na Rokycany a Plzeň. Vyšší dopravní význam včetně dopravního zatížení přebírá tato
silnice v jižním průtahu centrální částí města, jižně od Červeného potoka.
Silnice III. třídy:
• č. 1145 směr Tlustice
• č. 1147 směr Hvozdec
• č. 11710 směr Tihava, Praskolesy, Bavoryně
• č. 1149 směr Felbabka, Křešín, Rejkovice (č. II/118)
• č. 1148 směr Podluhy

75

Září 2008

Profil města Hořovice

Ostatní silniční spojky (III. třídy):
• č. 1143 Na Cintlovce – Záluží (mimo řešené území)
• č. 11410 Tíhava – Rpety – Felbabka
Vnitroměstské silnice (III. třídy):
• č. 1144 ul. Plzeňská
•

č. 1146 ul. U nádraží

Komunikace II. a III. třídy jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Kapacity komunikací
jsou v tomto území ve většině případů poměrně vyhovující, zejména díky dálnici D5.
Největším problémem města je neexistující obchvat, který by svedl transitní dopravu
mimo historické centrum. Absence obchvatu výrazně narušuje další rozvoj města. Silniční
komunikace ve městě jsou značně zatíženy dopravou nákladů i osob. Tento stav má dvě
hlavní příčiny: (1) poloha města je příčinou vysoké intenzity tranzitní dopravy, (2)
činnost podnikatelských subjektů ve městě je zdrojem vysoké intenzity cílové dopravy
nákladů i osob do města.

10.1.2 Místní komunikace
Na výše uvedené komunikace navazuje síť místních komunikací. V řadě úseků jsou místní
komunikace v nevyhovujícím stavu, což se negativně projevuje na průjezdnosti a na
bezpečnosti silničního provozu ve městě. Úpravy musí směřovat především ke zmírnění
a odstranění nejzávažnějších dopravních závad, ke zkvalitnění povrchů a dodržování
kategorijních šířek.
Mezi významné místní komunikace lze zařadit ulice: Svatopluka Čecha, Komenského
resp. Vrchlického, Dr. Holého, Milinovského, Víseckou, K Nemocnici a Pod Dražovkou.

10.1.3 Statická doprava – parkování
Stávající stav řešení nároků statické dopravy je prezentován především současnou
úpravou odstavných ploch na Palackého nám. a na odstavných plochách mezi ulicemi
Pražskou a Jiráskovou. Další významnou kapacitou v centrální části je náměstí Svobody.
Tabulka č. 38: Počet parkovacích stání ve městě
Lokalita

Počet stání

Palackého nám., sever

75

Palackého nám., jih.

55

nám. Svobody

40

nám. B. Němcové

10

ul. Kosmonautů

50

ul. Palachova

15

ul. Na radosti

30

ul. Pražská

50
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ul. Jiráskova

30

Vísecké nám.

40

ul. Višňová

150

U Remízku

30

ul. Anýžová

10

ul. Sportovní

15

Parkoviště
brány

u

Sluneční

45

Zdroj: ÚP Hořovice, 2007

V rámci zkvalitnění přístupu k nemocničnímu a zdravotnickému areálu na východním
okraji města vzniklo cca 45 parkovacích stání v bezprostřední blízkosti zámeckého parku
(parkoviště u Sluneční brány). V blízkosti nemocnice se dále nacházejí parkoviště přímo u
nemocnice a na sídlišti u nemocnice. Další alternativou parkování nabízí parkoviště na
sídlišti Sklenářka.
Jinou příležitost k parkování představují především parkovací místa situovaná u velkých
nákupních středisek ve městě (Lidl, Penny Market, Jednota a Discount Plus). Zde se
nachází řádově 200 parkovacích míst.
Ve městě se nachází několik řadových garáží a garážových míst. U zástavby rodinných
domů jsou garáže v rámci objektu nebo jednotlivě na pozemcích domů. Parkování vozidel
je dále realizováno na stávajících parkovištích nebo na vybraných úsecích vozovek
místních komunikací. V místních částech se výraznější potřeby na rozšiřování stávající
kapacity parkování a odstavování vozidel na veřejných pozemcích ani podél komunikací
nevyskytují.
Současná kapacita parkovacích míst města je nedostatečná. Se zvyšujícími se nároky na
dopravu je nutné počítat s rozšířením parkovacích ploch v oblasti zámeckého areálu,
nemocnice a nově budovaného autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové.

10.2 Železniční doprava
Pro Hořovice je železniční spojení významným rozvojovým faktorem. Lokace významné
železniční trati, která v nejbližších letech projde modernizací v souvislosti s výstavbou III.
železničního koridoru, dodá městu nový rozměr. Pokud zůstanou zachovány současné
podmínky (četnost vlaků, rozsah služeb, dobré dopravní spojení), může železnice městu
přinést obrovské investice do rozvoje.
Hořovicemi prochází dvoukolejná rychlíková elektrifikovaná trať č. 170 Praha - Beroun
– Plzeň- Cheb – Schirding, která je součástí III. železničního koridoru Cheb - Plzeň Praha - Olomouc - Mosty u Jablunkova. Trať je tedy jedním ze čtyř koridorů, které mají
projít radikální přestavbou s cílem homogenizace tratí s návrhovou rychlostí 160 km/hod.
dle usnesení vlády č. 287/93 (Zásady modernizace vybrané železniční sítě). V případě
III. koridoru se jedná o uvedení tratě do optimalizovaného stavu.
Železniční stanice Hořovice je vybavena automatickým staničním zabezpečovacím
reléovým zařízením RZZ, na trati je instalován trojzvukový autoblok. Výhybky jsou
elektromotorické dálkově ovládané z ústředního stavědla.
Vlečky zaústěné do kolejiště železniční stanice Hořovice :
• ČKD Hořovice
• Buzuluk Komárov

77

Září 2008

Profil města Hořovice
•

ZNZ Hořovice

Nástupiště je vybaveno třemi nástupními hranami u kolejí č. 1, 2 a 3. V rámci
optimalizace III. koridoru se předpokládá poloperonizace nástupišť.

10.3 Letecká doprava
Mezi Hořovicemi a Tlusticí je situováno letiště s charakterem neveřejného vnitrostátního
letiště. Je zde povoleno provozovat lety školní, výcvikové, sportovní, dopravní, zkušební,
ověřovací a lety pro zvláštní účely. Vlastníkem areálu a přilehlých budov je obec Tlustice,
provozovatelem letiště je Aeroklub ČR Hořovice, který zde organizuje seskoky
padákem, základní parašutistický výcvik, pilotní výcvik na ultralehkých letounech
a vyhlídkové lety.
Nadmořská výška letiště je 370 m. K dispozici jsou dvě vzletové a přistávací dráhy :
• 07U25R 30 x 1170 m zpevněná asfaltem s únosností 13 000 kg/0,7 Mpa, VPP 200
x 1290 m. Celková délka RWY 07/25 je 2200 m včetně západního úseku silnice
č. III/1145. .
• 07R/25L 60 x 1000 m travnatý povrch s únosností 6 000 kg, v současné době
mimo provoz. Do přibližovacích a vzletových prostorů zasahují jako překážky:
- hrad Točník
- tovární komín "Cintlovka"
- Otmíčská hora
Letiště ve vzdálenějším okolí se nacházejí v Příbrami, Bubovicích, Kladně a Rakovníku.
Pro účely letecké dopravy je zřízen v areálu Nemocnice Hořovice heliport, který slouží
výhradně pro účely záchranné letecké služby.

10.4 Cyklistická doprava
V posledních letech je cyklistická doprava jedním z nejvíce se rozvíjejících dopravních
odvětví. Město Hořovice se teprve na výstavbu samostatných cyklistických stezek
připravuje. Městem procházejí pouze značené cyklotrasy. Cyklistické stezky se ve městě
nevyskytují. Územím města (popř. k.ú. místních částí) prochází tyto cyklistické trasy
(více v kapitole o Cestovním ruchu), jde o:

•

č. 3 Praha – Plzeň – Domažlice – hranice SRN Všeruby/Eschlkam

•

č. 302 Hořovice – Příbram – Dolní Líšnice (Orlická přehrada)

•

č. 303 Hořovice – Rakovník

•

č. 0005, 0006, 0007 okruhy kolem Hořovic

Vazba na turistické atraktivity v okolí Hořovic je pojata s ohledem na vyšší "akční rádius"
cyklistů i na vzdálenější cíle (Brdy, Žebrák, Točník atd.). Pro účely rozvoje cyklistické
dopravy byly vedeny trasy s návazností na méně frekventované silnice vedoucí k těmto
cílům. Horská kola jsou svou konstrukcí uzpůsobena jízdě v terénu, takže jejich trasy
mohou korespondovat s pěšími turistickými trasami. Chybí cyklostezka podél místní
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komunikace pro dojíždějící do průmyslové zóny a propojení cyklotras na Hořovicku
a Křivoklátsku (Točník – Beroun).

10.5 Dopravní obslužnost
Hlavním přestupním bodem veřejné dopravy je železniční stanice a autobusové nádraží.
Vlakové nádraží je lokalizováno na západní straně města, autobusové nádraží na
východní straně města. Výrazným nedostatkem je značná vzdálenost železniční stanice
a autobusového nádraží (cca 2 km) a špatná návaznost spojů na integrovaný systém
(přestupy vlak x bus), což se projevuje ve všední dny zvýšeným výskytem osobních aut
v okolí železniční stanice, která následně trpí nedostatkem parkovacích míst pro své
zaměstnance. Prostor pro čekání na spoj a dostupné služby však neodpovídají soudobým
požadavkům. Také autobusové zastávky ve městě nejsou vždy zastřešené a nejsou
dostatečně vybaveny informacemi (o dopravě i o dění ve městě).

10.5.1 Veřejná železniční doprava
Jak již bylo uvedeno výše, městem prochází
dvoukolejná železniční trať č. 170. Trať má
nadregionální význam, který roste především
se stoupající denní dojížďkou místních obyvatel
do zaměstnání. Na území města se nachází
pouze jedna stanice železniční dopravy, která
v souvislosti
s modernizací
železničního
koridoru projde četnými změnami. Významnou
změnou bude vybudování krytých nástupišť
a oddělení regionální dopravy od národní.
Hořovice jsou významnou železniční stanicí,
kde zastavují vlaky kategorie Os, Sp, a R.

Tabulka č. 39: Počet železničních linek ve stanici Hořovice
Počet spojů,
Počet
četnost
přepravených osob
(den/noc)
v roce 2007
32
3
189 800
0
2
22
4
Zdroj: www.idos.cz, 2008

Druh dopravy
železniční

Rozdělení
osobní vlak (Os)
spěšný vlak (Sp)
Rychlík (R)

10.5.2 Veřejná autobusová doprava
Město Hořovice je do značné míry pokryto hustou autobusovou sítí. Vedení autobusových
linek je v současné době determinováno lokací autobusového nádraží na náměstí
B. Němcové a to zejména linek meziměstských, zajišťujících vůči Hořovicím příměstskou
dopravu. V brzké budoucnosti dojde k rekonstrukci plochy nádraží a navýšení počtu
nástupních ostrůvků v souladu s požadavky veřejné dopravy. Autobusová doprava je ve
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svých linkách dělena na linky meziměstské, z nichž většina má koncovou zastávku
v Hořovicích, což dokladuje význam a spádovost města, a linky městské dopravy.
Autobusové zastávky na území města jsou tří typů:
• pro linky městské
• pro linky meziměstské
• pro linky městské i meziměstské
Základní dopravní obslužnost ve městě zajišťuje PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o.
Jediným dopravcem, který provozuje linku protínající město je ČSAD Kladno a.s.
Z hlediska četnosti spojů je město obsluhováno 21 linkami, z nichž 19 linek je součástí
integrovaného systému provozovaného právě společností PROBO TRANS BEROUN, spol.
s r.o. Všechny autobusové linky jsou součástí Středočeského integrovaného systému.
Trasování linek příměstské dopravy:
• C16 210016 Beroun -Lochovice - Hostomice
• C21 210021 Hořovice - Beroun - Praha
• C21 210031 Hořovice - Příbram
• C32 210032 Hořovice - Žebrák - Broumy
• C33 210033 Hořovice - Všeradice - Nesvačily
• C34 210034 Hořovice - Zbiroh
• C35 210035 Hořovice -Komárov - Strašice
• C36 210036 Hořovice - Chaloupky - Malá Víska-Zaječov
• C37 210037 Hořovice - Hvozdec
• C38 210038 Hořovice - Dobříš
• C40 210040 Olešná - Praha
• C41 210041 Hořovice - Praha
• C42 210042 Hořovice - Beroun
• C43 210043 Hořovice - Podluhy-Křešín
• C44 210044 Hořovice - Praskolesy
• C45 210045 Hořovice - Zadní Třebaň
• C46 210046 Hořovice - Plzeň
• C49 210047 Hořovice - Lochovice
• 470800 Strašice – Hořovice – Praha
• 740810 Cekov - Kařez - Hořovice
Dálková linka:
• A31 Kladno – Hořovice – Příbram (provozovatel ČSAD Kladno, a.s.)

Tabulka č. 40: Počet autobusových linek
Druh dopravy
autobusová

Rozdělení
příměstská

Počet spojů
21

dálková
1
Zdroj: www.probo.cz/jr/index.htm, 2008

Z hlediska zajištění spojení s okolními obcemi jsou mnohé linky obsazeny pouze ve
všední dny, kdy je zajišťována denní dojížďka za prací. Nicméně vybrané linky (C31, C34,
C38, C42, C46 a 470800) jsou vypravovány i v sobotu a neděli. Na těchto linkách však
platí různá omezení.
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10.5.3 Městská hromadná doprava
Ve městě je provozována jednou linkou také městská hromadná doprava. Dopravu
provozuje společnost PROBO TRANS BEROUN spol. s r.o. Linka jezdí pouze v pracovní
dny cca od 5 do 15 hodin v intervalu 60-120 minut.
Linka městské hromadné dopravy:
•
Zastávky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C09 216123 MHD Hořovice,nemocnice – nám.B.Němcové – žel.st.
městské dopravy:
Hořovice, Cintlovka
Hořovice, Sklenářka I
Hořovice, žel.st.
Hořovice, Letná
Hořovice, Valdek I
Hořovice, Valdek II \004
Hořovice, Palackého nám.
Hořovice, nám.B.Němcové \004
Hořovice, Vrchlického
Hořovice, Komenského
Hořovice, u hřbitova
Hořovice, u zámku
Hořovice, nemocnice

Obrázek č. 4: Trasování linek MHD Hořovice

Zdroj: www.mesto-horovice.cz, 2008
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11. Technická infrastruktura
11.1 Vodovodní síť
Město Hořovice (326 – 440 m n.m. ) je zásobováno pitnou vodou z úpravny vody Neřežín
a ze skupinového vodovodu BKDZH. Vodovod pro veřejnou potřebu je zásoben jednak
vodou z podzemních zdrojů a jednak upravenou povrchovou vodou z úpravny vody
Neřežín. Podzemní voda je jímána zářezy v zalesněné oblasti východně od Neřežína,
akumuluje se v jímce a z ní je gravitací vedena do akumulační nádrže v úpravně vody.
Povrchová voda je jímána z Červeného potoka. Z důvodů zhoršení kvality povrchové
vody není tato část úpravny vody v součastné době využívána.
Z úpravny vody je upravená voda čerpána do spotřebišť a do vodojemů. Celková délka
přivaděče je cca 8,5 km. Přivaděč je zaústěn do vodojemu Šibeničák. Dále se na území
města nacházejí zdroje Špejchar a Grizelda.
Přehled zdrojů pitné vody na území města:
• Vodojem Šibeničák 2 x 2000 m3 - kóta dna 437,0 m n.m.
• Vodojem Podlužský 1 x 150 m3 - kóta dna 450,4 m n.m.
• Vodojem Špejchar 2 x 90 m3 - kóta dna 423,12 m n.m.
• Vodojem Grizelda 2 x 250 m3 - kóta dna 412,72 m n.m.
Vodojem Šibeničák je evidován jako zdroj centrální, ostatní mají doplňkový význam.
Vodovodní síť řešené oblasti kapacitně vyhovuje do roku 2010.

11.2 Kanalizační síť
Splaškové a dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s odlehčením do místních
vodotečí, která je podchycena pravobřežní kmenovou stokou, případně dalšími stokami.
Kanalizační síť je ve správě VaK, a.s. Beroun a částečně ve správě města (dosud
nepředané stoky). Kanalizační sběrač přivádí odpadní vody na ČOV uvedenou do provozu
v r. 1990. Vody z města Hořovice jsou odkanalizovány jednotnou kanalizací pro veřejnou
potřebu, na kterou je napojena převážná většina obyvatel. Odpadní vody jsou odváděny
na ČOV Hořovice. Část splaškových vod je akumulována v žumpách a odvážena na ČOV
Hořovice.
Kanalizace má vybudovanou kmenovou stoku A na pravém břehu Červeného potoka.
Tato kmenová stoka odvádí odpadní vody z pravého břehu zástavby města. V roce 1992
byla vybudována část levobřežního sběrače B, který odvádí odpadní vody z městské
stavby a průmyslové oblasti na levém břehu Červeného potoka.
Kanalizační síť má délku celkem 26,35 km. Vlastní stoky jsou provedeny z železobetonu,
kameniny, zděné a u části délky stok nebyl zjištěn materiál potrubí. Odpadní vody jsou
odlehčovány do Červeného potoka. Kmenová stoka A je zaústěna na ČOV.
Město Hořovice má jednotnou kanalizační síť napojenou na městskou ČOV. Stavba
čistírny vody byla zahájena v březnu 1987, ve zkušebním provozu byla od září 1992 do
září 1994 a do trvalého provozu byla spuštěna 1. 10 1994. Na stávající ČOV je
v současné době napojeno 6 500 obyvatel. Průměrné množství odpadní vody činí
3180 m3/den. Denní znečištění 390 kg/den BSK 5. Kapacita ČOV je 12 000 EO. Kapacita
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ČOV je využívána cca z 60 %. Z tohoto důvodu nejsou pro producenty odpadních vod
stanoveny limity znečištění. Na městskou ČOV budou napojeny obce Tlustice a Osek.
Základní parametry městské ČOV:
•
•
•
•
•
•

Počet napojených obyvatel: 6 500
Množství odpadních vod: 3180 m3/den
Průměrný průtok: 132,5 m3/h, 36,8 l/s
Průměr. denní znečištění: BSK 5390,4 kg/den
Průměr. denní znečištění: NL 401,1 kg/den
Průměr BSK: 5 122,8 mg /l

11.3 Zásobování elektrickou energií
Město Hořovice i širší okolí je zásobováno elektrickou energií z transformovny 110/22 kV
Hořovice, osazené transformátory 1 x 40 kVA a 1 x 20 kVA, která je připojena na vedení
110 kV Rokycany - Beroun. Transformovna i vedení 110 kV jsou umístěny mimo katastr
Hořovic. Město je napájeno z TR Hořovice venkovními vedeními 22 kV Hořovice Sever
a Hořovice Jih, zaústěnými do TS 3747 Nemocnice. Z odboček těchto vedení jsou dále
provedena napojení do TS 3582 Sídliště, 4308 ČSD a 3666 ČKD. Mezi těmito TS je ve
městě realizována kabelová síť 22 kV o jednotném průřezu 120 mm2, která je ve stáří
cca 15 - 20 let. V současné době je připravována výstavba nové TS v západní části
náměstí, která bude připojena kabelovou smyčkou mezi TS 3953 Valdecká a TS 4036
Plzeňka. Nízké napětí (NN) je na území také většinou venkovního provedení. Síť nízkého
napětí je kabelizována zejména v centrální části města a lokalitách sídlištní zástavby, je
však do značné míry vlivem stáří kabelů ve špatném technickém stavu, protože je
vedena převážně po betonových sloupech, ale také po konzolách, střešnících a zemními
kabely. Technický stav rozvodů NN je uspokojující.
Vzhledem ke stavu, kdy stále více bude využíván jako zdroj vytápění plyn, bude brána
elektrická energie jako zdroj vytápění pouze doplňkově.

11.4 Zásobování plynem
Město Hořovice je zásobováno zemním plynem, přiváděným z dálkovodu STP pomocí
přípojky profilu 150 – VTL ze severozápadní strany. Trasa hlavního přívodu plynu do
města vede podél silnice Záluží - Hořovice. Hlavní stanicí pro město Hořovice je velká
regulační stanice RS 5000, která má výstupní tlaky středotlak 0,1 MPa a nízkotlak 2,1
kPa. Stanice je situována poblíž Plzeňské ulice, západně od nádraží. Plynovodné sítě jsou
vedeny převážně směrem do centra města, hlavní potrubí je profilu 315 - STL, které se
dále účelově rozvětvuje v ulicích. Nízkotlaký rozvod plynu je proveden převážně jen
v oblasti centrální zóny Hořovic a při jihozápadním okraji města, kde převážuje bytová
zástavba. V části města východní jsou pouze rozvody středotlaké, v dimenzích nejméně
profilu 100, což vyhovuje i pro rezervní plochy po r. 2010.
Distribuce plynu je zajišťována Středočeskou plynárenskou a.s. Praha.
Technický stav plynovodných sítí ve městě je zatím vyhovující, z titulu jejich poruch
nejsou zatím žádné problémy.
V souvislosti s rostoucí zástavbou v okrajových částech města je zapotřebí dle možností
účelově doplňovat plynové přípojky.
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11.5 Zásobování teplem
Pro vytápění jsou v současném stavu ve městě Hořovicích používána následující paliva:
• tuhá paliva: cca ze 40 %
• topný olej: zanedbatelně málo (objekt školy)
• zemní plyn: cca 57 %
• elektřina: (zanedbatelné) cca 2 - 3 %
Objekty na nových zastavitelných plochách budou řešeny pro vytápění zemním plynem.
Odpadní teplo se zde nevyužívá, není totiž prakticky nikde k dispozici.

11.6 Spoje
Telefonní síť byla v Hořovicích budována v letech 1950 - 1956 a dále postupně
rozšiřována až do roku1992. Jedná se o pružnou síť se třemi traťovými rozváděči
umístěnými v č.p. 92 (za drogerií na náměstí), č.p. 1224 Na Višňovce a v Lidovém domě.
V Hořovicích se nachází digitální telefonní ústředna, která byla postavena v roce 2000.
Širší území Hořovic spadá do uzlového telefonního obvodu Hořovice.
Z hlediska uspořádání telefonní sítě tvoří ATÚ (automatická telefonní ústředna) Hořovice
MTO, které náleží do UTO Hořovice. Co se týká vedení kabelové sítě, je v Hořovicích
zavedeno zemní vedení optickým kabelem č. 171 v trase Komárov - Hořovice Hostomice.
Dostupnost a kvalita TV signálu je zajišťována prostřednictvím TV vysílače Praha –
Cukrák, který vysílá program ČT1, ČT2 a TV NOVA. Místa s nevyhovujícím příjmem jsou
dodatečně pokryta TV převaděčem.
S rozvojem informačních technologií a s rozvojem sítí mobilních operátorů dochází v této
oblasti k výraznému technickému pokroku. Pokrytí města Hořovice signálem z mobilních
sítí provozovaných třemi operátory je téměř 100%.
Internet v Hořovicích je konečným uživatelům poskytován prostřednictvím více subjektů
s různou nabídkou služeb, cen a rychlostí připojení. V rámci služeb pro veřejnost je
veřejný Internet provozován v městské knihovně ve výpůjčních hodinách. V centru města
se nachází také internetová kavárna, která je určena nejširší veřejnosti.
Pro další rozvoj města, napojení na vysokorychlostní Internet objektů veřejné správy,
škol, podnikatelských subjektů a občanů se nabízí vytvoření moderní datové sítě města.

11.7 Územně plánovací dokumentace města
Územní plán města Hořovice byl schválen Zastupitelstvem města Hořovice v roce 1999.
Územní plán je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který se vyjadřuje
k možnostem využívání území, reguluje investiční a stavební objekty v území, formuluje
nabídku podnikatelských aktivit v souladu s oprávněnými požadavky obyvatel
a usměrňuje rozvoj a obnovu města a místních částí v předem promyšlených krocích.
Územní plán města Hořovice je podle § 8 stavebního zákona Územním plánem obce.
V roce 2006 byla Zastupitelstvem schválena změna Územního plánu č. 3.
Pro účely sledování rozvoje města byly pořízeny různé speciální studie, jako např.
Generel dopravy ve městě Hořovice (Pragoprojekt a.s., 1996).
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12. Životní prostředí
Hořovicko je lesnatý, kopcovitý, chladnější a v důsledku silikátových vrstev i méně
úrodný kraj než sousední vápenaté Berounsko. Území města je z hlediska charakteru
krajiny značně členité se střídajícími se zastavěnými, zemědělskými a lesnatými
oblastmi. Samotné město je obehnáno prstencem zemědělsky obdělávané půdy, na
kterou především na jihu a jihovýchodě navazuje lesnatá oblast Brd a na severu
a severozápadě navazuje Křivoklátská pahorkatina.

12.1 Pozemkový fond
Největší podíl rozlohy města zaujímá zemědělská půda (39 %), která je následována
ornou půdou (31 %).
Graf č. 22: Pozemkový charakter území města
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Zdroj: ČSÚ, 2008

Vysoký podíl má dřevinná zeleň provázející toky, zeleň na mezích, remízky, porosty
křovin, extenzivní sady. Jejich biologická hodnota je vysoká zásluhou přirozené skladby
vegetace, příměs stanovištně nevhodných druhů je spíše výjimečná (smrky, topoly, akáty
apod.).
Lesní komplexy pokrývají v řešeném území zejména jihovýchodní okraj zájmového
území. Nacházejí se zde různorodé porosty lesních společenstev s přírodě blízkou, ale
i umělou stanovištní skladbou – doubravy s příměsí habru, lípy, buku, také bučiny,
smíšené i jehličnaté lesy (smrčiny).
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Významný prvek dotvářející konečnou podobu městské zástavby v podobě zeleně
představuje především udržovaná zeleň v lokalitách rodinných domů (67 % veškerých
zelených ploch). Zbývající podíl zeleně je utvářen především travnatým povrchem
s křovinami a stromy situovanými v zahradách, sadech, na loukách a pastvinách.

12.2 Kvalita ovzduší
Ke znečišťování ovzduší dochází malými zdroji (vytápění bytů), středními a velkými zdroji
znečištění (ČKD Hořovice-Cintlovka, MUSICO, výtopna sídliště Višňovka), i automobilovou
dopravou. Nižší exhalace z výrobních závodů v posledních letech i dokončená plynofikace
města mají příznivý vliv na kvalitu ovzduší.
Čistota povrchových vod je v současnosti ovlivněna hlavně průmyslem v Komárově
a v amotných Hořovicích, město je odkanalizováno do čistírny odpadních vod.
Hlavní negativní stránkou životního prostředí v Hořovicích je hluk, exhalace a ohrožení
chodců automobilovou dopravou.
Další negativní vlivy se mohou projevit v budoucnu při oživení průmyslu, při vyšším
užívání letiště v Tlusticích (ve vztahu k sídlišti Sklenářka), při změně charakteru provozu
na železnici po její rekonstrukci apod. Některé závady na životním prostředí mohou mít
dlouhodobý charakter, pokud nebudou řešeny, např. staré zátěže v půdě od průmyslové
činnosti.

12.3 Odpadové hospodářství
V posledních letech se na území Hořovic produkce komunálních odpadů ustálila
a postupně se zvyšuje objem separovaných složek a jejich následné využití. Povinnosti
původců odpadu jsou vymezeny zák. číslo 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími
předpisy. Základní povinností je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství
a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity,
případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.
Hodnoty nárůstu a poklesu produkce některých odpadů, zejména nebezpečných, jsou
dány jejich celkovou nízkou produkcí. Proto každý výkyv způsobuje změny v desítkách až
stovkách procent.
Ve městě jsou pro sběr zbytkového komunální odpadu určeny popelnice a kontejnery
1 200 l dle typu zástavby. Pro separaci plastových obalů, tetra paku, skla bílého
a barevného a papíru jsou v ulicích města rozmístěny barevné kontejnery – hnízda.
V rámci třídění odpadů jsou ve městě rozmístěny také nádoby na bioodpad. Sběr
velkoobjemového odpadu je organizován prostřednictvím mobilního sběru, zpravidla 2x
ročně. Komunální odpad kategorie „O“ je možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře na
území města Hořovice, který provozují AVE CZ Hořovice s.r.o. Sběr nebezpečného
odpadu je organizován prostřednictvím mobilního sběru, obvykle v jarním a podzimním
termínu.

Tabulka č. 41: Množství komunálního odpadu a jeho vytříděných složek 2000 – 2004

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Produkce (t/rok)
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2000

2001

2002

2003

2004

Papír a lepenka

O

5,5380

6,4820

7,5600

18,5910

29,502

Rozpouštědla

N

0,0070

0

0,06300

0,0380

0,05

Kyseliny

N

0

0

0,0105

0

0,027

Pesticidy

N

0,0150

0

0,1340

0,0190

0,01

Zářivky a jiný odpad obs.rtuť

N

0,0020

0,0076

0,0162

0,0177

0,0138

Vyř.zař.obs.chlorofluorouhlov.

N

1,3600

2,2000

3,0600

3,3200

3,12

Barvy a lepidla obs.nebezp.l.

N

0,2850

0,6345

1,1640

0,4775

1,5045

Jiná nepoužívaná léčiva

N

0

0

0,0030

0,0040

0,012

Baterie a akumulátory

N

0

0,0005

0

0,0060

0,0135

Vyř.elek.a elektr.zař.obs.n.l.

N

4,0140

2,2210

3,3750

1,7000

3,451

Vyřazená el a elekt. zařízení

O

0

0

0,3230

0,0850

0,196

Biologicky rozložitelný odpad

O

16,7800

5,9000

14,5000

25,0910

28,45

Směsný komunální odpad

O

1417,0100 1425,7100 1739,8040 1746,4660

1935,51

Odpad z tržiští

O

48,0200

50,2100

52,4500

52,8400

60,56

Uliční smetky

O

17,4700

44,9800

135,9200

147,2000

172,45

Objemný odpad

O

Pozn. N – nebezpečný, O – komunální

39,2000
40,5000
40,8000
41,1000
41,84
Zdroj: Plán odpadového hospodářství města Hořovice, 2008

Graf č. 23: Množství vytříděných složek odpadu v Hořovicích v roce 2004 (v tunách)
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Zdroj: Plán odpadového hospodářství města Hořovice, 2008

Veškeré odpady vznikající na území města Hořovice činností fyzických osob jsou
předávány jedné oprávněné osobě, a to právnické osobě Komunální služby Hořovice,

87

Září 2008

Profil města Hořovice
s.r.o., sídlo Pod Nádražím 654, 268 01 Hořovice, které jsou i provozovateli skládky
komunálního odpadu a dále provozují sběrný dvůr včetně třídičky odpadů.
Pro město Hořovice fungují skládky Hrádek I. a II.
Skládka Hrádek I. byla částečně rekultivována tak, že byla utěsněna jílem. Další práce na
rekultivaci byly pozastaveny rozhodnutím Městské rady za účelem dalšího skladování
odpadu v tomto prostoru.
Skládka Hrádek II., kam vozí odpad cca 30 obcí z regionu Hořovice, je zhruba ze 70 %
zaplněna. (Předpokládaná doba skládkování je 2,5 roku). Na skládku Hrádek Hořovice,
jejímž vlastníkem je město Hořovice, ale provozovatelem jsou zmíněné Komunální služby
Hořovice, je umisťován zejména směsný komunální odpad, odpad z tržišť a čištění města,
odpad z čištění kanalizace a objemný odpad, z něhož jsou před samotným zapracováním
do tělesa skládky vytříděny využitelné složky. Beton, zemina a kamení či podobný inertní
odpad slouží i jako technický materiál na skládce.
Tabulka č. 42: Přehled zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Druh zařízení
sběr a výkup odpadů

Provozovatel
České sběrné suroviny a.s.
Poděbradská 541/29
190 00 Praha 9

Adresa zařízení
Pod Nádražím 806
268 01 Hořovice

Stručný popis
sběr papíru, barevných
kovů,
plastů,
skla,
textilu a pod.

sběr a výkup odpadů

Stanislava Mayerová
Pod Nádražím 1422
sběr a výkup kovových
U Stadionu 71
268 01 Hořovice
odpadů a barevných
266 01 Beroun
kovů, autovraků
Zdroj: Plán odpadového hospodářství města Hořovice, 2008

12.4 Kvalita vody
Kvalita vody z veřejného vodovodu, který je zásobován vodou ze dvou zdrojů (Skupinový
vodovod Želivka a voda z prameniště Neřežín) je pravidelně sledována provozovatelem
tohoto vodovodu, tj. společností VaK Beroun, a.s. Kontrola kvality vody byla zajišťována
rozbory dle schváleného „Programu kontroly jakosti pitných vod na rok 2006“ na základě
požadavku zák. č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a dále dle vyhlášky č. 252/2004
Sb. v platném znění. Limity uvedené v tabulce vycházejí z odebraných vzorků převážně
v centru města. Ani v jednom z měřených případu nedošlo v roce 2007 k překročení
povolených limitů.

Tabulka č. 43: Průměrné hodnoty pitné vody v Hořovicích za rok 2007
Ukazatel

Jednotka

Hodnota

mg/l

0,1

Chlór aktivní
pH

7,65

Vápník + hořčík

mmol/l

1,43

CHSK (Mn)

mg/l

1,19

Vápník

mg/l

35,2
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Hořčík

mg/l

13,33

Mangan

mg/l

0,029

Železo

mg/l

0,2

Amonné ionty

mg/l

0,024

Dusitany

mg/l

0,005

Dusičnany

mg/l

27

Chloridy

mg/l

16,8

Zdroj: Krajská hygienická stanice STČ se sídlem v Praze, 2008
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Seznam zkratek:
BKDZH
ČOV
ČR
ČSÚ
EO
EU
ORP
MěÚ
MŠ
MTO
NN
NUTS 2
SLDB
SOŠ
SOU
TV
ÚP
UTO
ZŠ

Beroun, Králův Dvůr, Zdice, Hořovice
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Ekvivalentní obyvatelé
Evropská unie
Obec s rozšířenou působností
Městský úřad
Mateřská škola
Místní telefonní obvod
Nízké napětí
fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, česky Statistické
územní jednotky Evropské unie
Sčítání lidu, domů a bytů
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Televize
Územní plán
Uzlový telefonní obvod
Základní škola
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