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Anotace  

 Cílem bakalářské práce je vytvoření územní analýzy obce Dublovice. Práce je 

rozdělena na část textovou a grafickou. V textové části vycházíme z podkladů pro rozbor 

udržitelného rozvoje území, které jsou zpracovávány podle metodiky ÚAP. Vlastní rozbor území 

obsahuje hodnoty, problémy a limity území včetně SWOT analýzy, kterou dělíme na tři pilíře 

(enviromentální, sociální a ekonomický). Grafická část je provázaná s částí textovou a obsahuje tyto 

přílohy: Výkres širších vztahů, Výkres funkčního využití území, Výkres dopravní infrastruktury, Výkres 

technické infrastruktury, Výkres limitů a hodnot, Výkres záměrů a problémů. Součástí práce je také 

fotodokumentace. 
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Annotation 

The aim of this bachelor is to create a territorial analysis of the village of Dublovice. The work 

is divided into text and graphics. In the text part, we draw on the bases for the analysis of the 

sustainable development of the territory, which are processed according to the methodology of the 

UAP. The actual analysis of the territory includes the values, problems and limits of the territory, 

including the SWOT analysis, divided into three pillars (environmental, social and economic). The 

graphic part is linked with a text part and includes the following attachments: Drawing of wider 

relations, Drawing of functional use of territory, Drawing of transport infrastructure, Drawing of 

technical infrastructure, Drawing of limits and values, Drawing of intentions and problems. Part of 

the work is also photographic documentation. 
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Použité zkratky: 

SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 

ÚAP – územně analytické podklady 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace 

EVL – evropsky významná lokalita 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

VN – elektrické vedení vysokého napětí 

VVN – elektrické vedení velmi vysokého napětí 

VVTL – vysokotlaký plynovod 

ZD – zemědělské družstvo 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ÚP – územní plán  

ZPF – zemědělský půdní fond 

TS – trafostanice 

RURÚ – rozbor udržitelného rozvoje území 

ČSÚ – český statistický úřad 

ZUR – zásady územního rozvoje 

RK – regionální biokoridor 

RC – regionální biocentrum 
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1. Úvod 

Bakalářská práce zpracovává územní analýzu obce Dublovice, která se nachází ve 

Středočeském kraji. Je v blízké návaznosti na město Sedlčany a dále pak na okresní město Příbram. 

V bakalářské práci jde o rozbor, který vyplývá z osobních průzkumů a znalosti území. V podkladech 

pro rozbor udržitelného rozvoje území se objevuje jak charakteristika řešeného území, tak i 

charakteristika širších vztahů. Nezabýváme se pouze danou obcí, ale celou krajinou a snažíme se 

vytvořit co nejideálnější podmínky pro život. Analýza probíhá na katastrálním území Dublovice a je 

důležité brát v potaz charakter a provázanost sídla. Obsah práce je založen na bodech z územně 

analytických podkladů Středočeského kraje.  Práce obsahuje textovou i grafickou část a tyto části by 

měli být navzájem provázané. 

Cílem práce je vytvořit rozbor udržitelného rozvoje a charakterizovat území včetně jeho 

vývoje. Dále z podkladů pro rozbor vytvořit SWOT analýzu a posoudit vyváženost územních 

podmínek. 

První část práce by měla obsahovat základní údaje a vymezení řešeného území. Poté by měla 

následovat charakteristika širších vztahů v území, která by měla obsahovat přírodní podmínky, vývoj 

osídlení, urbanistický charakter sídel v okolí, demografické a sociologické údaje, dopravní a 

technickou infrastruktura, rekreaci, zeleň, přírodní prvky a prvky ÚSES. 

V druhé části se budu zaměřovat na řešené území a popsat ho z enviromentálního, sociálního 

a ekonomického hlediska. Poté by měli být vyvozeny limity a hodnoty území a posouzeny problémy 

v území. 

Dalším cílem je vypracovat výkres širších vztahů, funkčního využití území, dopravní a 

technické infrastruktury, hodnot a limit v území a výkres záměrů a problémů.  

 

 

 

 

 

 

2. Vymezení řešeného území 

Obec Dublovice leží 6 km severozápadně od centra Sedlčan, které leží 60 km jižně od Prahy ve 

Středočeském kraji. Obcí prochází silnice I/18, která spojuje města Votice, Sedlčany a okresní město 

Příbram. Dublovice se nachází v úseku Sedlčany – Příbram. Obec se nachází na jižní straně 

katastrálního území v nadmořské výšce 373 m n.m. Na východní straně se rozléhají vrchy Chlumky a 

Chlumečník (411 m n.m.), kde je i nejvyšší bod celého katastrálního území. Řešené území tvoří 

mnoho rybníků, z nichž největší je Musík, který leží na severní straně území. Dále se v území hojně 

rozprostírá zemědělská půda a lesy (převážně jehličnaté). 

 

Obr. 1. Poloha řešeného území v rámci Středočeského kraje 
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3. Základní identifikační údaje o řešeném území 

Obec Dublovice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Příbram a spadá pod obec 

s rozšířenou působností, kterou je město Sedlčany. Obec se skládá z pěti částí (Dublovice, Zvírotice, 

Chramosty, Líchovy, Břekova Lhota) a výměra činí 2514 ha. Dublovice jsou katastrální obcí. Jejich 

výměra je 852 ha. Žije zde 1087 obyvatel (k datu 31.12.2016) [1]. 

 

Kód obce: 540218 

PSČ: 262 51 

 

Obr. 2. Části obce Dublovice 

 

 

 

 

4. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

4.1 Charakteristika širších vztahů v území 

Obec Dublovice spadá do správního obvodu ORP Sedlčany ležící v okrese Příbram s rozlohou 

44869 ha. Okres Příbram sousedí s 8 okresy, z nichž nejdůležitější v návaznosti na ORP Sedlčany je 

okres Benešov, který má s ORP Sedlčany část společné hranice. ORP Sedlčany má 105 katastrálních 

území a 22 obcí [3]. Pouze 3 obce mají status města (Sedlčany, Sedlec – Prčice, Krásná Hora nad 

Vltavou a 1 má status městys (Vysoký Chlumec). Přírodní bohatost tohoto regionu vyniká zejména v 

propojení krajiny s vodními prvky v krajině a fenoménem řeky Vltavy, která tvoří jeho západní hranici 

[2]. 

 

 

Obr. 3. Mapa ORP Sedlčany [4] 
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4.1.1 Přírodní podmínky 

 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

„Převážná část řešeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti, v okrscích MT 10 a MT 11 

(severní část území) a MT 3, MT 5 a MT 7(jižní a východní část území). Pouze na jižním okraji 

řešeného území s nejvyššími oblastmi Čertova břemene patří do chladné klimatické oblasti okrsku CH 

7 (dle klimatické regionalizace E. Quitta, 1975). Průměrná roční teplota je okolo 7,5°C, průměrné 

roční srážky kolem 500 - 600 mm, což je podprůměrná hodnota, kterou zčásti způsobuje srážkový stín 

Brdské vrchoviny. “ [5] 

 

 GEOLOGIE A GEOMORFOLOGIE 

Z geomorfologického hlediska je území zařazeno do České vysočiny, podsoustavy Středočeské 

pahorkatiny, celku Benešovské pahorkatiny. Část na jihovýchodní straně území spadá do celku 

Vlašimské pahorkatiny. Dále pak do okrsku Sedlčanské pahorkatiny a Krásnohorské vrchoviny [5]. 

Reliéf terénu je kopcovitý a největší rovina se nachází v okolí obce Dublovice. Členitá krajina 

je obklopena zemědělskou krajinou, četnými lesy a mnoha rybníky. Nadmořská výška se pohybuje 

mezi 350 – 500 m n.m. Nejvyšším bodem je Javorová skála (723 m n.m.) na jižní hranici území. 

Naopak nejnižšími místy je okolí řeky Vltavy u Slapské přehrady (271 m n.m.). Okolo řeky Vltavy a 

jejích přítoků (Mastník, Musík nebo Brzina) se vyskytuje mnoho místních specifik [2]. 

Geologické podloží se skládá převážně z granodioritu českého plutonu. Pro místní krajinu jsou 

typické a často chráněné skály a balvany, které se zde dochovaly. Příkladem jsou přírodní parky 

Husova kazatelna a Vrškámen. Další typickou věcí pro zdejší oblast je těžba, která se týkala hlavně 

místních žul, ale také cihlářských hlín nebo zlata. Sedlčansko – krásnohorský ostrov pokrývají 

krystalické vápence, které tvoří jeskyně Týnčanského krasu [2]. 

 

 PEDOLOGIE 

Plošně je zde nejvíce zastoupena kambizem. „Půdní druhy jsou hlinitopísčité nebo 

písčitohlinité. Půdní typ patří do slabě podzolových zemin. Řešené území spadá do oblasti hnědých 

půd pahorkatin s průměrným stupněm ochrany zemědělského půdního fondu. “  [6] Zemědělství má 

zde důležitou roli a utváří zdejší krajinu. 

 HYDROLOGIE 

Území po hydrologické stránce patří do oblasti povodí Vltavy. Číslo hydrologického pořadí je 

1-08-05 Vltavy od Otavy po Sázavu a nachází se v hydrologickém rajonu číslo 6320 – Krytalinikum. Na 

Vltavě jsou v tomto regionu tři údolní nádrže (Orlík, Kamýk a Slapy), které výrazně změnily ráz 

Vltavského údolí. Stavbou nádrží došlo k zaplavení krajiny a také k zániku některých obcí. Jelikož 

nádrže plní spoustu důležitých funkcí můžeme si bez nich Vltavu jen těžko představit. Největšími 

přítoky Vltavy v regionu jsou Mastník, Musík a Brzina, z nichž největším a nejdelším je Mastník. 

V oblasti je mnoho rybníků a také zatopených lomů. Největší a nejznámější rybník v okolí je Musík 

[2].  

 

 FYTOCENOLOGIE A ZOOCENOLOGIE 

 „Podle geobotanické mapy se zde původně vyskytovala společenstva acidofilních 

doubrav s charakteristickými dřevinami (dub letní, dub zimní, javor klen a jasan ztepilý). Na nivách 

vodních toků byla společenstva olšin s olší lepkavou, vrbou bílou a místy i topolem černým. Podle 

vegetační stupňovitosti ČR je řešené území zařazeno do čtvrtého vegetačního stupně. “ [6] Základní 

biogeografickou jednotkou je bioregion 1.20 - Slapský. Významné krajinné prvky jsou zastoupeny 

lesními porosty, vodními toky, rybníky a nivami vodních toků. Zachovalé přírodní biotopy jsou 

rozšířené křovinami, lesy, vodními plochami a toky. Řešené území má oproti sousedícím regionům 

zachovalou a pestrou skladbu biotopů.  [5] 

 Územím prochází nadregionální biokoridor a také poblíž řešeného území vede podél břehu 

rybníka Musíka jeden regionální biokoridor, do kterého jsou vložena biocentra. Na západní straně 

vede dálkový migrační koridor pro velké savce.  

 

4.1.2 Stavebně historický vývoj osídlení 

Začátek osídlení regionu se předpokládá od 9. století. Hlavním důvodem měla být řemeslná 

výroba, těžba dřeva a rybolov. Z důvodu členitého území zde byla malá zemědělská výroba, která se 

měla rozvíjet až ve 12. století.  

„První písemné zmínky o vzniku města Sedlčany pocházejí z 11. století. Ve středověku byly 

Sedlčany hospodářským a správním střediskem tehdejšího Vltavského kraje. V 16. století proslulo 
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město výrobou kvalitního sukna a vařením piva, kvetl obchod s obilím, sladem  

a solí. Současně se rozvíjel bohatý kulturní život. Slavný rybníkář Jakub Krčín získal Sedlčany z rukou 

Rožmberků r. 1580 do svého vlastnictví. Od 17. století byly Sedlčany pod panstvím Lobkowiczů. “  [7] 

Za 2. světové války došlo k vystěhování Sedlčanska a byl zde zřízen nacistický vojenský výcvikový 

prostor. Po roce 1945 zde začaly vznikat velké průmyslové závody. 

 

4.1.3 Urbanistický charakter sídel v okolí 

Už v 11. století byly Sedlčany hospodářským a správním střediskem. Hlavním důvodem 

osídlení zdejší krajiny byla zemědělská využitelnost, těžba dřeva, rybolov a blízkost Sedlčan, kde v 16. 

století vzrůstal obchod s obilím. Dále toto území osídlily šlechtické rody. Nejvýraznější stopu zde 

zanechali Rožmberkové a Lobkowiczové, podle kterých se i dnes nazývá zdejší pivovar. Další velkou 

zásluhu na charakteru sídel měl rybníkář Jakub Krčín, který zde vybudoval mnoho rybníků. Vytvořená 

města byla spíše panského charakteru. Největší vliv na charakter sídel bylo obdělávání zemědělské 

půdy. Byly vystavěné vesnice kolem vodních toků a následně i poblíž vytvořených rybníků. Charakter 

sídel je zde spíše venkovský a mnoho se neliší od minulosti. Po 2. světové válce vznikaly průmyslové 

závody (Sedlčanské strojírny, Povltavské mlékárny, nožířské výrobní družstvo KDS a další). Můžeme 

zde nalézt také panelová sídliště, která se nacházejí především v Sedlčanech. V menší míře i v 

menších obcích. [7] 

 

4.1.4 Demografické a sociologické údaje 

Sedlčany nepatří k hlavním rozvojovým regionům a území spadá regionálně i mikroregionálně 

ku Praze. Dalšími mikroregionálními centry jsou okresní města Příbram a Benešov [2]. 

Na území ORP Sedlčany mají největší význam Sedlčany, které jsou historickým centrem a pro 

ostatní obce jsou dojezdovým centrem do škol, zaměstnání a také za službami a úřady. ORP má 

22 060 obyvatel, z nichž 7713 žije právě v Sedlčanech. Dalšími významnějšími centry jsou Sedlec – 

Prčice, Krásná Hora nad Vltavou a Petrovice. Osídlení je zde velmi roztříštěné a převládají zde obce, 

které mají do 500 obyvatel. Přispívá k tomu i stěhování obyvatel do větších měst, kde mají lepší 

životní podmínky, a to hlavně pracovní. Výrazné snižování obyvatel na sledovaném území probíhalo 

v období 1921 – 1950 z důvodů 1. a 2. světové války. Za 2. světové války bylo Sedlčansko 

vystěhováno. V současné době populační vývoj stagnuje [2].  

 

Tab. 1. Vývoj obyvatel v letech 2006 – 2015 na území ORP Sedlčany [3] 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet obyvatel 22 023 22 013 22 030 22 131 22 109 22 259 22 219 22 187 22 098 22 060 

Narození 215 203 239 242 223 211 203 176 220 224 

Zemřelí 238 248 288 256 271 294 264 258 238 248 

Přistěhovalí 343 374 379 380 323 330 318 310 270 254 

Vystěhovalí 271 339 313 265 297 230 297 260 341 268 

Celkový přírůstek 
(úbytek) obyvatel 

49 -10 17 101 -22 17 -40 -32 -89 -38 

 

4.1.5 Doprava a technická infrastruktura 

 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Silniční síť je tvořena silnicemi I., II., III. třídy a také místními komunikacemi. Nejvíce se 

vyskytují silnice III. třídy. Nejvýznamnějším tahem je silnice I/18 Rožmitál pod Tremšínem – Příbram – 

Dubenec – Olbramovice. Tato silnice prochází řešenou obcí.   

 

 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Ze Sedlčan, které leží na konci tratě č. 223 vede železniční trať do Olbramovic. Z Olbramovic 

můžeme pokračovat směrem na Prahu nebo České Budějovice. 

 

 LETECKÁ DOPRAVA 

Nejbližší letiště je mimo region ORP Sedlčany a je pouze pro malá lehká letadla. Letiště leží 

v okrese Příbram u obce Dlouhá Lhota. Další menší letiště můžeme najít v Benešovském okrese u 

obce Nesvačili. Nejedná se o mezinárodní letiště. 
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 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Větší sídla jsou připojena na veřejný vodovod. Sedlčany jsou od roku 2015 zásobovány 

z vodárenské soustavy Želivka. Menší sídla jsou většinou závislá na studnách. 

 

 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Distribuce do obcí je prováděna především nadzemním vedením. Na severu od řešené obce 

prochází velmi vysoké napětí 400 kV. V Sedlčanech je rozvodna, ze které vede nadzemní vedení do 

okolních obcí. 

 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Jižně od Sedlčan prochází územím vysokotlaký plynovod VVTL. Tento plynovod územím jen 

prochází a spojuje okresní města Benešov – Příbram. 

 

 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

V oblasti jsou dva odlišné způsoby zásobování plynem. Jedním z nich, který se využívá ve 

většině obcí je individuální způsob vytápění. Obyvatelé využívají hlavně dřevo, uhlí a elektrickou 

energii. Druhý způsob je vytápění zemním plynem, který se využívá například v Sedlčanech, 

Červeném Hrádku a v Roudným. 

 

4.1.6 Rekreace a cestovní ruch 

Velkou roli na rekreaci v dané oblasti mají vodní nádrže Slapy, Kamýk a Orlík, které jsou na 

řece Vltavě. V těchto oblastech jsou sportovně rekreační zařízení jako je Častoboř, Živohošť nebo 

Oboz. Rekreační zařízení nabízejí ubytování v chatkách, stanové louky nebo také místa pro karavany. 

V okolí řeky Vltavy jsou také hojně zastoupené chatové oblasti. Pro rekreaci zde najdeme i hotely a 

penziony. 

Další významnou součástí cestovního ruchu jsou přírodní památky, významné objekty a místní 

zajímavosti. Zajímavá místa pro pěší turistiku mohou být Husova kazatelna nebo Albertovy skály. 

V zimním období je nejnavštěvovanějším místem tohoto regionu Monínec, kde je lyžařská 

sjezdovka, upravené běžkařské tratě a nechybí zde ani hotel a penziony. V teplejších obdobích se zde 

můžeme vydat na pěší turistickou trasu, cyklotrasu nebo na lanovou dráhu. 

 

 

Obr. 4. Albertovy skály – pohled na řeku Vltavu [8] 

 

4.1.7 Zeleň, přírodní prvky a prvky ÚSES 

Významnými prvky, které utváří zdejší krajinu jsou lesní porosty, rybníky, vodní toky a údolí 

vodních toků. Největším rybníkem je Musík. Mezi chráněná území patří 3 přírodní památky, 1 

přírodní rezervace a 1 národní přírodní rezervace. Na území ORP Sedlčany je také 23 lokalit, kde se 

vyskytuje památný strom a evropsky významné lokality – NATURA 2000.  
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Tab. 2. Přírodní prvky v krajině 

TYP NÁZEV ROZLOHA [ha] 

Přírodní památka Kosova Hora 16,38 

Přírodní památka Vrškámen 0,08 

Přírodní památka Husova kazatelna 9,07 

Přírodní rezervace Jezero 7,08 

NATURA 2000 Horní Solopyský rybník 20,8 

NATURA 2000 Horní a Dolní Obděnický rybník 31,62 

NATURA 2000 Vápenické jezero 8,39 

NATURA 2000 Jezera 4,72 

NATURA 2000 Trhovky 17,7 

NATURA 2000 Štola Jarnice 0,04 

Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály 7,09 

 

Do regionu zasahuje nadregionální biokoridor, který se táhne podél řeky Vltavy. Na něj 

navazují regionální biokoridory, které na území spojují regionální biocentra.  

 

 

Obr. 5. PR Jezero 

4.2 Charakteristika řešeného území 

Dublovice jsou obcí rozléhající se na rovinatém území Sedlčanského regionu.  Na západní 

straně řešeného území se táhnou vrchy Chlumečník a Chlumky. Vrch Chlumečník (411 m n.m.) je 

nejvyšším místem v katastrálním území Dublovic. Na severní straně a v jižním cípu jsou rybníky 

charakterizující místní krajinu. Zbytek území je obklopeno zemědělskou půdou a četnými lesy. 

 

 

Obr. 6. Pohled na obec Dublovice, Zdroj: www.mapy.cz 

4.2.1 Historický vývoj sídla 

„První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Území obce bylo osídleno lidmi již dávno 

před příchodem Slovanů. Bylo to dáno nedalekým tokem řeky Vltavy. O této době vypovídají nejstarší 

nálezy kamenných nástrojů z dob starší i pozdní doby kamenné. V roce 1228 se poprvé objevuje v 

darovacích listinách jeptiškám benediktského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě jméno vesnice 

Dublovice. Od roku 1352 část Dublovic vlastní Rožmberkové.  V druhé polovině 15. století zadlužení 

Rožmberkové obec několikrát zastavili a opět vyplatili, naposledy Lobkowiczům. Od roku 1580 je 

území v držení rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan, který zde zanechal velkou stopu a vytvořil zde několik 

rybníků. Po jeho smrti roku 1604 koupili panství zpět Lobkowiczové. Přes katastrální území obce vedla 

jedna z nejstarších komunikací slovanských Čech, zvaná cesta Pražsko - Bechyňská. Další významnou 
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cestou byla stezka Zrůbek - Sedlčany, po které se přepravovala sůl od Vltavy. Prvním starostou obce 

byl zvolen roku 1869 Josef Smetana, který žil v domě s popisným číslem 20. “ [10] 

Dublovice mají na území hodně lesů a rybníků, ale také dostatek zemědělské půdy, která se 

dala obhospodařovat. V dalších letech zde bylo vystavěno zemědělské družstvo. Zemědělská výroba 

je i nadále ta hlavní a největší v obci. V roce 2009 byla uvedena do provozu bioplynová stanice. 

 

 

Obr. 7. Mapa I. vojenského mapování [9] 

 

Obr. 8. Mapa II. vojenského mapování, Zdroj: mapový portál CLEERIO 

 

Obr. 9. Současná mapa Dublovic, Zdroj: mapový portál CLEERIO 
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4.2.2 Urbanistický koncept 

Z historických map je dáno, že v obci Dublovice je zachovalé uspořádání protáhlého 

návesního prostoru elipsovitého tvaru. Návesní prostor je obklopen kompaktní zástavbou rodinných 

domů a zemědělských usedlostí.  Výstavbu obce v severní části ovlivnil návesní rybník a historická 

cesta Sedlčany – Zrůbek. Tato cesta se dochovala dodnes, ale už neplní funkci nejvytíženějšího tahu 

obce. V jižní části zástavba probíhala v kruhovém uspořádání kolem kostela Nejsvětější Trojice.  I 

nadále by měla probíhat obnova a zachování urbanisticky cenné historické struktury. 

Po vystavění silnice I/18 se domy začaly stavět právě kolem silnice, což je hlavní komunikace 

v řešeném území. Postupně se severní a jižní části obce propojili kompaktní zástavbou. Další 

výstavba se předpokládá v okrajových částech obce, a to jižním směrem na Břekovu Lhotu, kde už 

teď jsou novostavby a parcely, kde se stavba předpokládá. Další parcely pro výstavbu jsou směrem 

na Příbram u fotbalového hřiště a také směrem na Příčovy. 

 

4.2.3 Hlavní a doplňkové urbanistické prostory 

 PLOCHY BYDLENÍ 

V obci převažuje zástavba rodinných domů. V zastavěném území nalezneme i bytové domy, 

které plní funkci hromadného bydlení a jsou na východní straně od silnice I/18. V historických 

částech nalezneme statky. Nově vznikající zástavba bude pokryta novostavbami rodinných domů. 

 

Obr. 10. Bytový dům v obci Dublovice 

 PLOCHY REKREACE 

V obci nejsou žádné ubytovací prostory. Rekreaci zajišťují pouze chatové oblasti, které se 

nachází v jihovýchodní části území. 

 

 PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

o Veřejná administrativa a správa: obecní úřad  

      hasičská zbrojnice se zpevněnou plochou  

      mateřská škola a první stupeň základní školy  

       

o církevní zařízení:   kostel Nejsvatější Trojice se hřbitovem  

fara příslušící ke kostelu a stojící hned vedle  

 

o zařízení sportu a rekreace:  fotbalové hřiště na okraji obce 

dětské hřiště nacházející se vedle fotbalového 

hřiště  

     veřejná sauna  

 

o zařízení distribuce, ubytování, stravování a služeb:  

obchod s potravinami  

2 hospodská zařízení – hostinec Na Nový 

        Hospoda U Macháčů  

      pošta  

      prodej sekaček a bazénů  

      Autodoprava a autodílna 

      Prodej aut značky Mitshubishi  

      Prodej plynu a zemědělských krmiv  
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 PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ, PRŮMYSLOVÉ A LESNICKÉ 

Největší plochy zabírá zemědělská výroba. Ta má v obci také největší význam. Na 

zemědělských plochách hospodaří ZS Dublovice a.s., které mají na starost většinu katastrálního 

území. Obhospodařují 2889 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy je 2067 ha a trvalého travnatého 

porostu 821 ha. Od roku 2009 je spuštěna bioplynová stanice, kterou spravuje ZS Dublovice a.s. 

Součástí ZS je i živočišná výroba, a to zejména skotu (množství skotu: 1509). Rozloha zemědělského 

areálu je 8,16 ha. Zemědělské plochy jsou umístěny na okraji obce tudíž nenarušují další rozvoj. 

Jediná průmyslová výroba v obci je výroba ocelových konstrukcí. Vlastníkem průmyslového 

areálu je OK-BE, spol. s r. o. a areál je situován na okraji zástavby a nijak negativně neovlivňuje 

zástavbu obce. Areál má rozlohu 2,46 ha. 

Lesní plochy jsou ve vlastnictví obce nebo soukromých majitelů. 

 

4.2.4 Památkové zóny, nemovité kulturní památky a významné objekty 

 PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

V obci se nenachází žádné památkové zóny ani rezervace. Celé řešené území je však pokryto 

archeologickými nálezy. 

 

 NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

„V obci Dublovice se nachází 4 nemovité kulturní památky. Hlavní památkou v obci je kostel 

Nejsvětější Trojice, který se nachází v jihozápadní části obce. Je to trojlodní stavba, která byla 

postavena ve středověku a v 19. století byla upravena. Součástí kostela je také hřbitov oválného 

půdorysu, ohrazený masivní kamennou zdí s trojicí vstupů, márnice začleněná do ohradní zdi a 

hrobka rodu Pistoriů. “ [12] 

 

 

Obr. 11. Kostel Nejsvětější Trojice 

 

„Zděná pilířová Boží muka pochází 

z přelomu 18. a 19. století. Nacházejí se na 

travnatém pahorku obdélníkového tvaru hned 

vedle hasičské zbrojnice. Objekt má charakter 

masivního pilíře čtvercového půdorysu. Zděná 

pilířová omítaná a obílená Boží muka se 

nacházejí na travnatém pahrbku obdélného 

tvaru v jižní části malého prostranství v severní 

části obce. Objekt má charakter masivního pilíře 

přibližně čtvercového půdorysu. Z vrcholu 

stříšky vyrůstá kovaný dvouramenný kříž. 

Součástí božích muk byla původně soška piety, 

umístěná v nice. Na konci 60. let byla odcizena. 

“  [13] 

 

Obr. 12. Boží muka 
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Třetí památkou je smírčí kříž nacházející se na křižovatce u silnice I/18 před prodejnou 

sekaček a bazénu.  

 

Obr. 13. Smírčí kříž 

Poslední kulturní památkou je vesnická usedlost s číslem popisným 15, jejíž vchod směřuje na 

náves. 

 

Obr. 14. Vesnická usedlost č.p.15 

 VÝZNAMNÉ OBJEKTY 

Mezi významné objekty patří obecní úřad, který svou architekturou připomíná malý vesnický 

zámeček. 

 

Obr. 15. Obecná úřad 

 

4.2.5 Horninové prostředí a geologie 

Katastrální území Dublovice spadá do podsoustavy Středočeská pahorkatina, celku 

Benešovská pahorkatina, podcelku Březnická pahorkatina a okrsku Sedlčanská pahorkatina. Krajina 

má charakter ploché vrchoviny až členité pahorkatiny převážně na granodiorit. V okolí vodních toků 

se vyskytují nivní sedimenty písky, štěrky a hlína. [2] Vyskytuje se zde 5 důlních děl. Na okraji 

zástavby je 1 důlní dílo a zbylá 4 jsou rozprostřena kolem vrchu Chlumečník. Radonové riziko je 

poměrně vysoké.  
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Obr. 16. Geologická mapa [24] 

 

 

4.2.6 Vodní režim 

Celé katastrální území patří do hydrologického pořadí 1-08-05-044 Musík. Plocha povodí je 

38,07 km2. V řešeném území je vytvořena hustá síť středních a malých nádrží. Nejdelším vodním 

tokem je potok Musík, který v jižní části území vytéká z rybníka Vrbsko, protéká po východní straně 

území a vlévá se do rybníka Musíka. Do rybníka Musíka přitékají ještě 2 potoky. Důležitý je 

Dublovický potok, jehož trasa vede přímo přes zastavěné území Dublovic a odvádí dešťovou a 

vyčištěnou vodu z ČOV. Nejvýznamnějším a největším rybníkem je Musík na severní straně území. 

Další vodní nádrže jsou Kvasetín, Kumšík, Jezero, Návesní rybník a další malé nádrže. Tyto plochy jsou 

využívány k zadržování vody v krajině a k rybolovu.  

Protipovodňová opatření nejsou v území navržena. Malé vodní toky nevytváří podmínky pro 

vznik povodní. 

 

Obr. 17. Vodní toky a nádrže 

 

4.2.7 Hygiena životního prostředí 

Na území ORP Sedlčany se nevyskytují žádné lokality s vyšším stupněm rizika pro životní 

prostředí. Dublovice jsou jednou z lokalit v ORP se středním rizikem. Území nepatří mezi oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší. Žádná z hodnot nepřekračuje denní limitní hodnoty, pouze na 1 % území 

ORP Sedlčany dochází k překročení limitní hodnoty a to benzopyrenu [14]. 

 

Tab. 3. Emise hlavních znečišťujících látek na území ORP Sedlčany [2] 

Název znečišťující látky Množství [t/rok] 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 7,1 

Oxid siřičitý (SO2) 15,1 

Oxidy dusíku (NOx) 8,6 

Oxid uhelnatý (CO) 3,4 

organické látky (OC nebo VOC) 0,7 

amoniak (NH3) 72,3 

organická rozpouštědla vyjádřena celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance 8,7 

organická rozpouštědla 4,9 
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Nejvyššími producenty emisí: ZETECH Sedlčany (lakovna provozována na bázi hnědého uhlí) 

produkující SO2 a Nox 

  BUS Real, s.r.o. (kotelna Sedlčany) – vyšší obsah CO2 

Lakovny Kovotherm spol. s.r.o. a STROS Sedlčanské strojírny – 

emitující uhlovodíky 

     Zemědělská výroba (živočišná výroba – amoniak) 

    Silniční doprava – oxidy dusíku, prach 

Celé řešené území spadá k oblastem vysokého stupně radonového rizika. Patří mezi nejvíce 

zatížená území České republiky. Velký vliv má těžba uranu v okolí.  

Na vybraném řešeném území se nachází 1 stará zátěž. Je v obci Dublovice a je to stará skládka 

odpadů. Kvalitativní riziko: 3 – střední, kvantitativní riziko 4 – bodové [2]. 

 

4.2.8 Příroda a krajina 

Celé katastrální území leží v mírně teplé klimatické oblasti v okrsku MT 10. Průměrná roční 

teplota je 7,5˚C a průměrné roční srážky 500 – 600 mm [5]. 

Tab. 4. Charakteristiky klimatického okrsku MT 10 [2] 

  Klimatický okrsek MT 10 

Léto 

Délka léta (počet letních dnů) 40 - 50 

teplotní poměry (červenec) 17 - 18 

srážkové poměry (úhrn srážek ve veg. ob.) 400 - 450 

Jaro, podzim 

délka (počet mrazových dnů) 100 - 130 

teplota jara (duben) 7 - 8 

teplota podzimu (říjen) 7 - 8 

Zima 

délka (počet ledových dnů) 30 - 40 

teplotní poměry(leden) -2 - -3 

srážkové poměry(úhrn srážek v zimním ob.) 200 -250 

sněhová pokrývka (počet dnů) 50 - 60 

Roční 
charakteristiky 

počet dnů s teplotou >10 140 - 160 

počet dnů se srážkami >1 mm 100 - 120 

počet zamračených dnů 120 - 150 

počet jasných dnů 40 - 50 

Nejrozšířenějším půdním typem jsou hnědé půdy. Dalším poměrně častým typem je 

pseudoglej. Na území převládají půdy hlinitopísčité.  

Převažuje zde 4. vegetační stupeň s výskytem jehličnatých lesů. Nadmořské výšky dosahují 

hodnot 350 – 400 m n.m. „Současná biota je ovlivněna častým výskytem rybníků. “ [2] Hojně se 

vyskytuje rozptýlená zeleň. Přirozenými druhy dřevin je buková a jedlová doubrava. Jedná se o druhy 

dub zimní a letní, habr, javor klen, bříza, buk a jasan. „Zvláště chráněným územím je PR Jezero. 

Předmětem ochrany je rybník s bohatým výskytem vzácných, a zvláště chráněných druhů hmyzu, 

obojživelníků, plazů a ptáků, významné hnízdiště ptactva. “ [2] 

 

 

Obr. 18. Mapa půdních typů 

 

4.2.9 Územní systém ekologické stability 

Plochy územního systému ekologické stability mají za úkol podporovat a rozšiřovat druhy 

rostlin a živočichů, které jsou pro daný region charakteristické a mají zde ideální podmínky. Tyto 

plochy udržují přírodní rovnováhu, kterou narušují zejména zemědělské plochy. 
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V jižní části do území zasahuje regionální biocentrum 837 Vrbsko o výměře 25,96 ha. 

Biocentrum pokrývá rybník Vrbsko a jeho okolí.  Od tohoto biocentra vede napříč územím přes vrch 

Chlumčník a dále podél rybníka Musíka směrem do obce Chlum regionální biokoridor RK 291 dlouhý 

3,4 km [15]. 

Dále jsou zde lokální biocentra a biokoridory 

- RK 291/DU12 –drobný vodní tok, zamokřené louky, malý lesík, 3,1 ha 

- RK 291/DU13 – smíšený lesní porost, orná půda, 3,6 ha 

- RK291/DU14 – smíšený lesní porost, 4,2 ha 

- RK291/DU15 – drobný vodní tok, zamokřená louka, 1,8 ha na k.ú. 

- DU 17 – jehličnatý lesní porost, 5,5 ha  

- DU 20 – louka, meze, remízky, 3,5 ha 

- DU16–DU17 – 1413 m 

- DU17-NA – 1313 m 

- DU13 – PR 758 m 

- DU19-DU20 – 633 m 

 

4.2.10  Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 Zemědělský půdní fond 

Zemědělství se velmi podílí na charakteru řešeného území. V současné době zemědělských 

pozemků s kvalitní půdou ubývá vlivem záborů pro výstavbu rodinných domů a průmyslových areálů. 

Plochy ochrany ZPF jsou zařazeny do tříd. V řešeném území jsou pozemky zařazeny do III, IV, a V třídy 

ochrany ZPF [15]. 

 

 

Obr. 19. Graf rozdělení ploch dle využití 

Zemědělská půda se dále člení na ornou půdu (79,5 %) a trvalý travnatý porost (20,5 %) 

 

 Pozemky určená k plnění funkcí lesa 

Obec Dublovice leží ve správní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina. „Převládá zde 

dubobukový a bukodubový vegetační stupeň. Dříve původní skladby buku (45%) a dubu (38%) byly 

přeměněny na monokultury smrku a borovice. Dnes se v přírodních lesních oblastech (PLO) vyskytuje 

pouze 20 % listnatých lesů. Převládá zde smrk (50 %) a borovice (30 %).“  [15] 

V řešeném území zabírají plochy lesa pouze 25,1 %, což je podprůměrná hodnota. Lesy se 

vykytují především na svažitých plochách a plochách méně vhodných pro zemědělství. Většina 

lesních ploch patří mezi pozemky vymezující plochy ÚSES. Předpokládá se zábor 0,08 ha plochy lesa 

[15]. 

 

4.2.11  Dopravní infrastruktura 

 SILNIČNÍ 

Obcí prochází silnice I/18 spojující Olbramovice – Sedlčany – Příbram. Řešené území se 

nachází v úseku Sedlčany – Příbram. Od této silnice se odvíjí veškerá dopravní infrastruktura. Silnice 

III/0184 vede právě od silnice I/18 směrem do Zvírotic, kde komunikace končí. Druhou silnicí III. třídy 

68,20%

9,20%

10,20%

12,40%

Rozdělení ploch dle využití

Zemědělská půda Les Voda Zastavěná plocha + ostatní plochy
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je komunikace III/0185 spojující Dublovice a Chramosty. Část silnice za obcí Dublovice je ve velmi 

špatném stavu. 

Místní a účelové komunikace zajišťují veškerou provázanost sídla. Některé komunikace by 

bylo nutno opravit. 

Ochranné pásmo silnice I. třídy je 50 m a ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m. 

 

 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Obcí neprochází žádné železniční tratě a nejbližší železniční stanice je v Sedlčanech. 

 

 LETECKÁ DOPRAVA 

Nejblíže položené letiště je Dlouhá Lhota u Příbrami, které je vzdálené asi 20 km. Další letiště 

je u obce Nesvačili v Benešovském okrese. Tyto letiště nejsou mezinárodní.  

 

 VODNÍ DOPRAVA  

Vodní doprava se zde nevyskytuje. Nedaleko protékající řeka Vltava poskytuje lodní přepravu, 

ale spíše jako výletní loď pro rekreaci. 

 

 VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Veřejnou dopravu zajišťuje doprava autobusová. Je zde kamenná autobusová zastávka. 

Autobusy jezdí pravidelně celý den. V ranních hodinách jsou intervaly kratší. 

 

 DOPRAVA V KLIDU 

Dopravu v klidu zajišťují parkoviště, která jsou po obci hojně rozmístěna. Parkovací stání 

máme u obchodu s potravinami (asi 5 parkovacích míst), obecního úřadu (5), fotbalového hřiště (15), 

na návsi (6), u školy (5) a také u kostela (8).  

 

 

 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Řešeným územím prochází 2 značené cyklotrasy. Cyklotrasa č. 8133 vede od Sedlčan přes 

obce Příčovy a Dublovice do Chramost. Na návsi obce Dublovice se můžeme napojit na cyklotrasu č. 

8134, která vede na Chlum. Cyklotrasy vedou po komunikacích III. třídy, místních a účelových [15]. 

 

 PĚŠÍ DOPRAVA 

Po okraji řešeného území kolem rybníka Musíka vede 1 značená turistická trasa (červená) 

Sedlčany – Příčovy – Chlum. Obec Dublovice není na žádnou turistickou trasu napojena. Pěší dopravu 

v obci zajišťují chodníky [15]. 

 

4.2.12  Technická infrastruktura 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Vodovod v obci není, ale do budoucna se předpokládá jeho výstavba (viz. Výkres záměry a 

problémy). Obec je zásobována pitnou vodou z obecních nebo domovních studní. Vydatnost studní 

je nedostatečná, a to zejména v obdobích sucha. Kvalita vody není dobrá a nevyhovuje v těchto 

ukazatelích: železo, dusitany a bakteriologické znečištění [15]. 

 

 KANALIZACE 

Obec Dublovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou můžeme připojit celou 

obec včetně rozvojových ploch. Kanalizace je ve správě Veolia – 1.SčV, a.s. Příbram. Délka kanalizace 

je 5,868 km a je vytvořena z trub kameninových (profily DN 200 a DN 500) a betonových (profily DN 

400 a DN 800). Převládají ty kaminové, které mají délku 5,111 km. Betonové potom 0,757 km. 

Odpadní vody jsou odváděny na ČOV s kapacitou 160 m3/den, která se nachází na okraji zastavěného 

území směrem k rybníku Musík. ČOV je bez primární sedimentace a přebytečný kal se odváží 

k odvodnění na MČOV Sedlčany. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do 

Dublovického potoka [15]. 

„Dešťové vody jsou částečně odváděny jednotnou kanalizací a částečně soustavou místních 

příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. “ [15] 
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Plánuje se postupná rekonstrukce kanalizační sítě, při níž by byly napojeny nové rozvojové 

plochy. Celková rekonstrukce by měla být hotova v roce 2050. 

V budoucnu se plánuje napojení obce Chramosty a Zvírotice na místní kanalizaci. V tomto 

případě by musela být rozšířena ČOV [15]. 

 

 

Obr. 20. ČOV 

 

 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 

Územím protéká potok Musík (č.h.p. 1-08-05-044), který pramení jihovýchodně od osady 

Oříkov v nadmořské výšce 435 m n.m. Protéká na východní straně území a napájí rybníky Musík a 

Vrbsko. Celková délka toku je 13,7 km s průměrným průtokem v ústí 0,06 m3/s. Plocha povodí je 37,6 

km2. Po celé délce není žádné záplavové území [34]. 

Vodní nádrže:  Musík – plocha 48,2 ha, objem 833 tis. m3 

 Vrbsko - plocha 17,8 ha, objem 392 tis. m3 

 

Žádný z objektů řešeného území neleží v záplavové oblasti. 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Obec není plynofikována a z důvodů efektivnosti se plynofikace ani nepředpokládá. Trasa 

plynovodu vede mimo řešené území. 

 

 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Objekty v obci jsou vytápěny individuálně většinou tuhými palivy a v malé míře elektricky. 

Do budoucnosti by měla být uhelná paliva rušena a nahrazována tepelnými čerpadly, dřevem, 

zkapalněné topné plyny apod. [15]. 

 

 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Území je napájeno nadzemním vedením 22 kV z rozvodny v Sedlčanech. Rozvody po obci jsou 

provedeny nadzemním vedením 22 kV. Je zde 7 venkovních trafostanic o různém napětí. 

Provozovatelem a distributorem sítě je ČEZ distribuce, a.s. Na severu od obce prochází VVN 400 kV 

Hradec – Mírovka. Obec není jeho ochranným pásmem limitována [15]. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení 400 kV – 20 m 

Ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV – 7 m 

Elektrická stanice stožárová – 7 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21. Trafostanice 
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 TELEKOMUNIKACE 

Obec je napojena na celostátní telefonní síť provozovatele O2.  Také jsou k dispozici 

bezdrátové telefonní sítě mobilních operátorů [15]. 

 

 HOPSPODAŘENÍ S ODPADY 

V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty a sklo). V areálu obecního 

úřadu je umístěn kontejner na kovy. Obyvatelé mají k dispozici popelnice na biologický odpad. Na 

směsný odpad mají obyvatelé vlastní popelnice. Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován 

minimálně dvakrát ročně. Svoz odpadu zajišťují TS Příbram na skládku firmy Rumpold, která leží 

v obci Chrást. Nejbližší sběrný dvůr je v Sedlčanech [10]. 

 

4.2.13  Sociodemografické podmínky 

Výrazný vliv na vývoj počtu obyvatel v obci měla 1.světová válka, hospodářská krize a 2.  

světová válka, kdy došlo k vystěhování Sedlčanska. Bylo zde zřízeno nacistické vojenské 

cvičiště. Poté počet obyvatel začal vzrůstat a v roce 1977 se obce dostala přes hodnotu 1000 

obyvatel. Výraznější pokles přišel po roce 1990 a počet obyvatel v roce 1997 činil pouze 979 

obyvatel. V roce 2004 Dublovice opět dosáhly hodnoty 1000 obyvatel, pod kterou už zatím neklesly. 

Od tohoto roku počet obyvatel narůstal a zastavil se na hodnotě 1095 obyvatel, což bylo populační 

maximum. V tuto chvíli počet obyvatel v obci stagnuje. V dalších letech můžeme očekávat mírný 

nárůst obyvatel, protože v obci se chystá další výstavba rodinných domů. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5. Sociodemografické statistiky [2] 

 

 

Počet obyvatel 1095

577

518

162

735

198

0 - 14 86

15 - 64 402

65 a více 89

0 - 14 76

15 - 64 333

65 a více 109

Průměrný věk 41,7

Celkový přírustek/úbytek 6

Přirozený přírustek/úbytek -4

Živě narození 5

Zemřelí 9

Přírustek/úbytek stěhování 10

Přistěhovalí 22

Vystěhovalí 12

Podíl nezaměstnaných osob [%] 8,3

Počet dosažitelných uchazečů o 

práci
61

Volná pracovní místa 3

293

16

1

-

-

230

17

9

Počet ekonomických subjektů 293

27

-

48

1

1

60

Počet ekonomických subjektů

celkem

muži

ženy

0 - 14

15 - 64

pohlaví

celkem

celkem

z toho a.s.

Počet obyvatel

muži

ženy

celkem

celkem

celkem

celkem

Počet obyvatel

Počet obyvatel

celkem

celkem

celkem

věková skupina

65 a více

celkem

celkem

celkem

celkem

celkem

obchdoní společnosti

Družstva

státní podniky

fizycké osoby

soukromí 

zemědělští 

soukromí 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

B těžba a dobývání

C Zpracovatelský průmysl

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu

E Zásobování vodou, činnosti související s 

odpadními vodami, odpady a sanacemi

F Stavebnictví

OBEC DUBLOVICE

Počet ekonomických subjektů

věková 

skupina

věková 

skupina
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Obr. 22. Vývoj obyvatel v posledních deseti letech 

 

 

Tab. 6. Vývoj počtu obyvatel 1971 – 2016 (hodnoty jsou dány k datu 1.1. daného roku) [16] 

ROK 
POČET 

OBYVATEL  
ROK 

POČET 
OBYVATEL 

1971 616 

 

1994 982 

1972 604 

 

1995 994 

1973 596 

 

1996 982 

1974 588 

 

1997 979 

1975 585 

 

1998 984 

1976 992 

 

1999 1 001 

1977 1 005 

 

2000 999 

1978 1 022 

 

2001 1 000 

1979 1 000 

 

2002 979 

1980 990 

 

2003 988 

1981 1 034 

 

2004 1 004 

1982 1 052 

 

2005 1 010 

1983 1 043 

 

2006 1 012 

1984 1 045 

 

2007 1 018 

1985 1 059 

 

2008 1 034 

1986 1 049 

 

2009 1 040 

1987 1 052 

 

2010 1 055 

1988 1 049 

 

2011 1 079 

1989 1 042 

 

2012 1 095 

1990 1 034 

 

2013 1 084 

1991 1 007 

 

2014 1 089 

1992 995 

 

2015 1 095 

1993 990 

 

2016 1 087 

 

4.2.14  Bydlení 

Nejvíce je v obci zastoupena zástavba rodinnými domy, která se bude i nadále zvětšovat. 

Stále více začíná převládat bydlení individuální.  Na okrajích obce je už plánovaná výstavba rodinných 

domů. Nejvíce by se obec měla rozšiřovat podél silnice I/18 ve směru na Příbram. Dále pak v západní 

a východní části obce viz. Výkres záměrů. Hromadné bydlení v bytové zástavbě se objevuje uprostřed 

obce u silnice I/18. Další bytová zástavba se nepředpokládá.  

 

57

7

14

1

5

1

24

1

5

4

-

5

24

Počet ubytovacích zařízení -

Plocha území [ha] 2513,5

Počet ekonomických subjektů

I Ubytování, stravování a pohostinství

J Informační a komunikační činnost

K Peněžnictví a pojišťovnictví

L Činnost v oblasti nemovitosti

S Ostatní činnosti

Hromadná ubytovací zařítzení

M Profesní, vědecké a technickén činnosti

N Administrativní a podpůrnén činnosti

O Veřejná správa a obrana, povinné sociální 

zabezpečení

P Vzdělávání

Q Zdravotní a sociální péče

R Kulturní, zábavní a rekreační činnost

G Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba 

motorových vozidel

H Doprava a skladování

920

940

960

980

1 000

1 020

1 040

1 060

1 080

1 100

1 120

Vývoj obyvatel
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4.2.15  Hospodářské podmínky 

V obci Dublovice má stále velký význam zemědělská výroba. Více než 68 % plochy tvoří 

zemědělská půda. Zemědělství a zpracovatelský průmysl nabízí nejvíce pracovních míst na území 

Dublovic. Největší průmyslovou výrobou je výroba ocelových konstrukcí. Průmyslový areál sídlí na 

okraji obce. Další pracovní příležitosti nabízí základní škola s jídelnou, mateřská škola nebo 

provozované služby v obci. 

Největší vazbu má obec na 6 km vzdálené Sedlčany. Sedlčany jsou dojezdovým centrem jak 

do zaměstnání a škol, tak i za službami a úřady. Do větších měst jsou soustřeďovány i větší 

průmyslové areály. V Sedlčanech je strojírenský průmysl (výroba výtahů STROS), ale také 

potravinářský průmysl (povltavské mlékárny). Nejen tyto výrobny nabízí spoustu pracovních 

příležitostí, ale je zde mnoho dalších firem zabývajících se různými obory. Sedlčany také nabízí 

příležitost jak základního, tak i středního vzdělání a velké množství služeb. Sedlčany nepatří 

k hlavním rozvojovým regionům v rámci ČR. Sedlčany patří mezi nejhůře hodnocené ve 

Středočeském kraji. Území leží na okraji pražského aglomeračního prostoru. Vazby na okresní město 

Příbram nejsou tak silné a převažuje vazba na hlavní město Prahu. Velká část obyvatel se vydává za 

prací do velkých měst, kde je větší zastoupení velkých firem a jsou zde větší průměrné mzdy.  

V Sedlčanském regionu je mnoho obcí s malým počtem obyvatel. To klade vyšší nároky na 

dopravní a technickou infrastrukturu. 

Nezaměstnanost se zde pohybuje okolo 6 % [2]. 

 

4.2.16  Rekreace a cestovní ruch 

V obci ani nikde v celém řešeném území není žádné ubytovací zařízení jako je hotel nebo 

penzion. Nejbližší místo, kde je možnost se ubytovat, je v Sedlčanech. Jihovýchodním směrem asi 1 

km od Dublovic je oblast rekreace, kde jsou pouze 3 chaty. 

Za účelem odpočinku a sportu je zde sportovní hala, fotbalové a tenisové hřiště a také sauna. 

Obcí vede cyklotrasa a pěší turistická trasa. Odpočinek lze trávit u vody nebo v lese. 

 

4.2.17  Limity území 

Viz. Výkres limity a hodnoty 

Limity graficky znázorňuje Výkres limity a hodnoty území 

Nejvíce sídlo ovlivňují ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury, prvky ÚSES, 

ochranné pásmo lesa a přírodní rezervace. 

 

Limity od dopravní infrastruktury:  - ochranné pásmo silnice I. třídy 50 m 

- ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m 

 

Limity od technické infrastruktury:  - ochranné pásmo nadzemního vedení VVN 400 kV20 m 

- ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV 7 m 

- ochranné pásmo elektrické stožárové stanice 7 m 

- ochranné pásmo kanalizace 1,5 m 

 

Limity od prvků ÚSES: do území zasahuje regionální biocentrum od kterého vede přes území 

regionální biokoridor, dále se v řešeném území nachází 6 lokálních biocenter provázané 4 lokálními 

biokoridory 

Seznam biocenter a biokoridorů viz. kapitola 4.2.9. Územní systém ekologické stability 

 

Ostatní limity:  - ochranné pásmo lesa 50 m 

   - ochranné pásmo přírodní rezervace Jezero 50 m 

   - ochranné pásmo hřbitova 
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4.2.18  Hodnoty území 

V řešeném území najdeme několik druhů hodnot, které jsou zakresleny ve výkresu Limity a 

hodnoty v území. Hodnoty byly rozděleny do 3 kategorií (přírodní, kulturní a urbanistické). 

Do přírodních hodnot byly zařazeny prvky utvářející zdejší krajinu, jako jsou lesy, potoky a 

rybníky, které rozčleňují zemědělskou půdu. Také mají vliv na stupeň ekologické stability v území. 

Charakteristické pro tuto oblast jsou rybníky, z nichž Musík (č. 1) a Vrbsko (č. 2) jsou považovány za 

významné krajinné prvky. Přírodní rezervace Jezero o ploše 7,08 ha leží severně od obce a slouží 

k ochraně vzácných druhů hmyzu a obojživelníků. 

Mezi kulturní hodnoty patří kulturní památky blíže popsané v kapitole 4.2.4. 

 

Tab. 7. Seznam kulturních hodnot [2] 

ČÍSLO PAMÁTKA OBEC 
VÝKRES - 

ČÍSLO 

41695/2-2426 kostel Nejsvatější Trojice Dublovice 4. 

37695/2-2917 Boží muka Dublovice 5. 

23830/2-2428 Smírčí kříž Dublovice 6. 

24077/2-4190 Vesnická usedlost č.p.15 Dublovice 7. 

 

Urbanisticky významnou stavbou je obecní úřad nacházející se poblíž autobusové zastávky. 

Další hodnotou je zachování historické urbanistické struktury návesního prostoru včetně rybníka 

(č.3). Zemědělský charakter sídla zajišťuje areál zemědělského družstva (č.8).  

 

4.2.19  Záměry v území 

Viz. Výkres záměry a problémy 

Seznam záměrů v řešeném území:   

Plochy pro bydlení – nová zástavba rodinnými domy v okrajových 

částech obce 

Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady – v severozápadní časti obce u 

silnice /18 

Vodovod – vystavit vodovod v celé obci 

Vytvoření prvků ÚSES – na severní straně řešeného území 

 

Nejdůležitějším záměrem v obci je vystavění veřejného vodovodu. Množství vody v obci není 

dostatečné a kvalita není nejlepší. Vodovod by měl být přiveden ze Sedlčan. Měl by procházet obcí 

Příčovy a dále do Dublovic [2].   

 

4.2.20  Určení problémů v území 

Viz. Výkres záměry a problémy 

 

Seznam problémů: 

1. Největším problémem je chybějící vodovod, protože kvalita vody není dobré kvality a není jí 

dostatečné množství.  

2. Střet regionálního biokoridoru se silnicí I/18 v jižní části území. 

3. Velkým problémem je rovný úsek silnice I/18 v obci Dublovice. Velmi často je zde 

překračována povolená rychlost.  

4.  Veřejné prostranství: Není zde vymezen žádný prostor umožňující setkávaní lidí. Návesní 

prostor není využíván a chybí zde mobiliář, který by lidé využili k odpočinku a posezení. 

5. Komunikace nejsou v některých úsecích v dobrém stavu. Tímto problémem trpí zejména 

místní komunikace. 

6. Parkoviště u fotbalového hřiště a obchodu s potravinami není nijak uspořádané. 

7. Budova sauny by z venkovní strany potřebovala opravu. A to zejména omítku. 
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5. Rozbor udržitelného rozvoje území 

5.1 SWOT analýza 

SWOT analýza obsahuje vyhodnocení informací a určení silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb v řešeném území. Do tabulek bylo zhodnoceno území širších vztahů (ORP Sedlčany). 

Tabulky byly dále rozděleny na enviromentální, ekonomický a sociální pilíř. Poté bylo zhodnoceno 

pouze území Dublovic.  

Můj názor se shoduje s názory v ÚAP a texty v tabulkách se velmi podobají. 

 

 ENVIROMENTÁLNÍ PILÍŘ 

1. Horninové prostředí a geologie 

Slabá stránka Silná stránka 

Malé množství využitelných nerostných surovin, 
závislost na dovozu zásoby stavebního kamene (granodiority, vápence) 

Hrozba Příležitost 

Narušení krajinného rázu v oblasti těžby vápence (lom 
Skoupý), v oblasti otevíraní netěžených ložisek, těžba 
zlatonosných rud, narušení vodního režimu 
pokračováním do nižších etáží lomu 

Otevírání dalších netěžených ložisek. 

 

2. Vodní režim 

Slabá stránka Silná stránka 

Malé a rozkolísané toky tvoří osu 
vlastního území, nedostatečný je počet čistíren 
odpadních vod 

Řeka Vltava,  vytvářející výrazný krajinný ráz a 
rekreační krajinu, rekreační potenciál vodních ploch 
(rybníků), rybolov, vodohospodářský význam celé 
soustavy 

Hrozba Příležitost 

Vypouštění odpadních vod bez čištění, vypouštění 
odpadních vod ze zemědělských provozů, přehuštění 
rekreačního prostoru Slapy a Orlík u řeky Vltavy 

Zásobárna vody v umělých nádržích v 
době sucha 

 

3. Hygiena životního prostředí 

Slabá stránka Silná stránka 

Rozptýlené osídlení s provozováním 
lokálních topenišť a z toho plynoucí větší počet 
malých zdrojů znečišťování ovzduší 

Jsou zavedeny systémy separovaného sběru pro 
základní druhy odpadů, malé zatížení území 
průmyslovou produkcí, neexistence skládek 
komunálních i jiných odpadů, menší počet 
průmyslových areálů znečišťování ovzduší, nedochází 
k překračování imisních limitů látek znečišťujících 
ovzduší 

Hrozba Příležitost 

Zhoršení kvality ovzduší při spalování levnějších 
druhů paliv, neexistence skládky v ORP pro ukládání 
komunálního odpadu, nárůst emisí a imisních 
koncentrací látek z dopravy znečišťujících ovzduší, 
zemědělské provozy mohou být zdrojem ekologické 
havárie 

Zvýšení míry separace komunálního odpadu, 
využívání ekologicky šetrných zdrojů a technologií v 
průmyslu, zemědělství a v domácnostech 

 

5. Územní systém ekologické stability  

Slabá stránka Silná stránka 

Jednotlivých úrovně sytému nejsou propojeny, 
monokulturní skladba lesa 

Malý podíl zastavěné krajiny, které mají 
vysokou hodnotou KES, rozsáhlá území ponechaná 
přirozenému vývoji bez intenzivního zemědělství  

Hrozba Příležitost 

Urbanizace volné krajiny, chatová zástavba v územích, 
přiléhajících k řece Vltavě, nedostatek pozemků ve 
vlastnictví státu a obcí, což je důležité pro ÚSES 

Dosadba alejí a soliterních stromů, obnova remízů, 
revitalizace vodních toků, změna skladby lesů  

4. Příroda a krajina  

Slabá stránka Silná stránka 

Vysoký podíl meliorovaných ploch v 
území, snížená retenční schopnost krajiny, 
poškozování krajinného rázu výstavbou základnových 
stanic mobilních operátorů a trasami VN a VVN 

Území ponechaná přirozenému vývoji, bez 
intenzivního zemědělství, území nezatížená 
negativními jevy turistického ruchu 

Hrozba Příležitost 

Další urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny, 
především liniovými dopravními cestami. Kolize mezi 
záměry ochrany krajinného rázu a výstavbou. 

Dosadba alejí a soliterních stromů, obnova remízů, 
revitalizace vodních toků, vyhlašování registrovaných 
významných krajinných prvků a památných stromů. 
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6. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Slabá stránka Silná stránka 

Větší citlivost lesů na lesní kalamity (hmyzová, větrná, 
sněhová), kdy dochází k většímu poškození území a 
následné odstranění škod. Přemnožení vysoké a 
černé zvěře v lesních porostech. Ve většině lesů je 
druhová skladba dřevin odlišná od skladby přirozené. 

Horší půdní a klimatické podmínky, proto rozšíření 
volného chovu skotu. Zatravňování erozně 
ohrožených orných půd. Rozšíření systému 
ekologického zemědělství. Snižování dávek 
průmyslových hnojiv a nevhodných zemědělských 
plodin a pesticidů (řepka, kukuřice, obiloviny). Lesy 
představují základní potenciál biologické 
rozmanitosti, chrání, půdu před erozí a plní další 
mimoprodukční funkce. Lesy zajišťují především 
ochranu extrémních stanovišť. 

Hrozba Příležitost 

Potenciální střety mezi samosprávou a státní správou 
lesů 

Revitalizace krajiny – zvyšování schopnosti lepšího 
zadržování vody v území. Rozšiřující se plevele a 
škůdci. Rozšíření chráněných území a zvýšení 
rekreačních prostorů. 

 

 SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

9. Sociodemografické podmínky 

Slabá stránka Silná stránka 

V současné době „nulový“ přírůstek 
obyvatelstva v obcích ORP, natalita a mortalita je 
v rovnováze. Roztříštěná sídelní struktura ORP, velký 
počet malých obcí a osad. Nízký stupeň 
urbanizace území ORP, nízká hustota 
obyvatel, vysoké nároky na technickou infrastrukturu a 
dopravu. 

Vysoká kvalita životního prostředí, 
možnost výstavby prakticky kdekoliv. 

Hrozba Příležitost 

Možnost výstavby prakticky kdekoliv, dle vlastního 
výběru. Migrace obyvatel z jiných zemí. Roztříštěná 
sídlení struktura a nízká hustota obyvatelstva ORP 
(přináší to obtížnější situaci při zlepšení technické 
vybavenosti území, dopravní obslužnosti, soustavy 
školských a zdravotních zařízení apod.). 

Rostoucí počet obyvatel. Od počátku 70.let se počet 
obyvatel až na výjimky zvyšoval, a to jak přirozenou 
měnou, tak i stěhováním. Nízký stupeň urbanizace. 
Spádovost ku Praze. 

 

 

 

 

 

10. Bydlení 

Slabá stránka Silná stránka 

Špatné řešení bytového fondu, nevyužití stávajících 
objektů. Chátrání hodnot v území. 

Ekologicky a energeticky úsporné stavby. 

Hrozba Příležitost 

Vznik městských struktur ve venkovském prostředí. 
Zánik kvalitních budov a souborů. Separace nově 
bydlících obyvatel. 

Zlepšení atraktivity obce pro bydlení, výstavba 
sportovního a společenského zázemí. 

 

11. Rekreace a cestovní ruch 

Slabá stránka Silná stránka 

Málo prostředků z cestovního ruchu. Minimum 
kulturních akcí. Malá nabídka ubytování. Stále málo 
nabízených služeb v oblasti cestovního ruchu. 

Přírodních a stavebně kulturních památek. Značené 
trasy pro pěší i cykloturisty. Naučné stezky v krajině. 

Hrozba Příležitost 

Přehuštěné části kolem toku Vltavy novými chatovými 
a rekreačními osadami. 

Využití potenciálu kopcovité krajiny spolu s rekreací 
spojenou s vodními sporty. Víkendové pobyty s 
několika činnostmi spojené s finess a welness prvky. 

 

 EKONOMICKÝ PILÍŘ 

7. Dopravní infrastruktura  

Slabá stránka Silná stránka 

 Zvýšená intenzita nákladové dopravy. 
Vymezené cyklotrasy, pěší stezky, naučné stezky v 
krajině. 

Hrozba Příležitost 

Nefunkčnost dálnice D3 a silnice R3. Snadná dopravní dostupnost územ. Zachování 
železnice k osobní i nákladové dopravě. 
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8. Technická infrastruktura  

Slabá stránka Silná stránka 

Neexistence veřejného vodovodu v obcích a čištění 
splaškových vod. 

Území ORP pokryté signálem pro 
operátory a příjem internetu. 
Nové vodovodní a kanalizační řady. 

Hrozba Příležitost 

Nárůst ceny vody a stočného. Sdružování prostředků v rámci sdružení Sedlčanska. 

 

12. Hospodářské podmínky 

Slabá stránka Silná stránka 

Horší dopravní dostupnost obvodu ORP, okrajový 
region s rozptýlenou strukturou osídlení, malý počet 
firem v centrech osídlení. 

Podmínky pro rekreaci a cestovní ruch v regionu s 
kvalitních životním prostředím, relativně stabilní 
nezaměstnanost, sociální soudržnost. 

Hrozba Příležitost 

Zvyšování nezaměstnanosti, nízký počet firem ve 
službách. 

Vyšší počet podniků v zemědělství a 
lesnictví, možnost orientace na ekologické 
zemědělství. 

Tabulky byli vypracovány pomocí ÚAP Sedlčany [17].  

 

Rozbor udržitelného rozvoje na území obce Dublovice: 

Silné stránky: 

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k emisním limitům pro ochranu zdraví 

Existence základní technické infrastruktury (kanalizace) v těžišti obce 

Dlouhodobý růst počtu obyvatel 

Dobrá věková struktura obyvatelstva 

Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 

Dostatek prostorů pro podnikání 

Blízkost města Sedlčany 

Napojení na silnici I. třídy 

Vazba na mikroregionální centrum Sedlčany 

Existence základní a mateřské školy, ostatní občanské vybavenosti a základní zdravotní péče 

Slabé stránky: 

 Hluk ze silnice I/18 

Prostorové rozdělení území silnicí I/18 

Chybějící vodovod 

 

Příležitosti: 

 Rozvoj bydlení a služeb 

Rozvoj služeb zaměřených na seniory 

 

Hrozby: 

 Nejsou známy [17] 

 

5.2 Vyváženost územních podmínek k RURÚ 

Hodnocení životního prostředí: velmi dobře (počet bodů: 2) 

Hodnocení hospodářského rozvoje: průměrný (počet bodů: 0) 

Hodnocení soudržnosti obyvatel v území: velmi dobré (počet bodů: 2) 

Vyváženost: velmi dobrá (počet bodů: 4) [41] 

Tab. 8. Tabulka vyváženosti území [17] 

Kartogram vyváženosti - obce Dublovice 

Obec  
Kategorie 
zařazení 

obce 

Územní podmínky 

1 
Vyjádření v 
kartogramu 

Pro 
příznivé 
životní 

prostředí 

Pro 
hospodářský 

rozvoj  

Pro 
soudržnost 

společenství 
obyvatel 

území 

Z H S 
Dobrý 
stav 

Špatný 
stav 

Dublovice 2b dobrý stav špatný stav dobrý stav Z, H S S 
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Obr. 23. Kartogram vyhodnocení vyváženosti [17] 

 

 

6. Doporučení pro návrh koncepce rozvoje území 

Zrealizovat přivaděč pitné vody ze Sedlčan a rozvést veřejný vodovod po celé obci. Voda je 

přiváděna z vodárenské soustavy Želivka. 

Na rovném úseku silnice I/18 v obci Dublovice navrhnout a vystavit zpomalovací prvky. 

Zpomalovací prvky by měli být jak ze směru od Sedlčan, tak i z Příbrami. Nejvhodnější by bylo 

umístění radarových semaforů. Druhou možností jsou tabule s měřením rychlosti. 

Vytvořit v obci alespoň jedno veřejné prostranství, kde by se mohli setkávat obyvatelé. První 

možností je dodat do návesního prostoru mobiliář (lavičky, koše). Druhou možností je vystavění 

parčíku úplně na jiném místě. Vhodné místo by bylo v centrální části obce u obchodu s potravinami, 

kde je velký nevyužitý veřejný prostor. Zde bych navrhl výsadbu zeleně a dodání vhodného 

mobiliáře.  

Hezké posezení by mohlo být u Návesního rybníku pod velkou vrbou. 

 

V některých částech Dublovic opravit komunikace a uspořádat parkovací místa u obchodu 

s potravinami a fotbalového hřiště.  

 

Poslední úpravou v obci, kterou bych navrhoval, by bylo udělat novou fasádu budovy sauny. 

Budova by vypadala mnohem lépe a je možné, že by přilákala více lidí. 
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7.  Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo zpracování územní analýzy obce Dublovice. 

V první části bylo vymezeno řešené území v rámci Středočeského kraje a byly popsány 

identifikační údaje o řešeném území. 

Druhá část práce se věnuje podkladům pro rozbor udržitelného rozvoje území. Nejprve jsou 

popsány charakteristiky širších vztahů. Širší vztahy byly popsány na území ORP Sedlčany. Hlavními 

body byly přírodní podmínky, stavebně historický vývoj osídlení, urbanistický charakter sídel v okolí, 

sociodemografické údaje, doprava a technická infrastruktura, rekreace a cestovní ruch.  

Práce dále popisuje a charakterizuje řešené území, kterým je katastrální území Dublovice. Je 

zde popsán historický vývoj sídla a urbanistický koncept.  Na vývoj sídla a urbanistický koncept měli 

velký vliv procházející komunikace. Již ve středověku zde vedla historická cesta Pražsko – Bechyňská 

a také stezka spojující Sedlčany a Zrůbek po které byla převážena sůl od Vltavy. Dále jsou zde 

podrobněji popsány body dle metodiky ÚAP. V kapitole sociodemografické podmínky je vidět, že 

počet obyvatel stagnuje a hodnota by neměla klesat, ale naopak mírně vzrůstat. Z hospodářských 

podmínek je zřejmé, že největší vazbu má obec na město Sedlčany a za prací se vydávají obyvatelé 

také do hlavního města Prahy.  Na konci této kapitoly jsou shrnuty hodnoty a limity území a popsány 

záměry. Mezi největší faktory limitující území a její rozvoj patří prvky ÚSES a také ochranná pásma 

dopravní a technické infrastruktury. V území by měla přijít další výstavba v okrajových částech obce. 

V obci by v nejbližších letech měla začít výstavba veřejného vodovodu, což by vyřešilo problém 

s nedostačujícím množstvím a kvalitou vody. To je největší problém v obci. Mezi další problémy patří 

rovný úsek silnice I. třídy, kde je často překračována rychlost. Veřejný prostor pro setkávání obyvatel 

zde chybí. 

Ve třetí části je samotný rozbor udržitelného rozvoje vycházející z podkladů pro rozbor. Jsou 

zde SWOT analýzy třech pilířů (enviromentálního, sociálního a ekonomického), ve kterých jsou 

shrnuty silné a slabé stránky na území ORP Sedlčany. Poté jsou vybrány body týkající se řešeného 

území obce Dublovice a je popsána vyváženost územních podmínek.  

Na řešeném území je dobrá kvalita ovzduší, nechybí zde základní technická infrastruktura 

(kanalizace) a je zde dostatek zastavitelných ploch. S tím se předpokládá i růst počtu obyvatel. Území 

je dobře dostupné a je důležitá vazba na město Sedlčany. Mezi slabé stránky patří hluk ze silnice I. 

třídy, která obci rozděluje, což také není nejvhodnější.   

Textová část je zakončena doporučením pro návrh koncepce rozvoje území, kde jsou 

popisovány možnosti ke zlepšení životních podmínek v obci Dublovice. Jsou zde uvedena místa, kde 

by mohl být vytvořen veřejný prostor pro setkávání lidí a také další řešení na místní problémy. 

Součástí je fotodokumentace a výkresová dokumentace, která je provázaná s textem. 

Zahrnuje výkres širších vztahů, funkčního využití území, dopravní infrastruktury, technické 

infrastruktury, limitů a hodnot, záměrů a problémů.  
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