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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu rozvoje obce Holubice. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována tématu 

suburbanizace, vymezuje základní pojmy, vysvětluje suburbanizační vývoj v okolí Prahy a 

jeho důsledky na obec Holubice. Praktická část je zaměřena na samostatnou tvorbu 

strategického plánu. Strategický plán obsahuje socioekonomickou analýzu a průzkum 

veřejného mínění. Na základě získaných informací byly v návrhové části práce stanoveny 

prioritní oblasti, určena jednotlivá opatření a z nich vyplívající projekty vedoucí k rozvoji 

obce a tím i k celkové kvalitě života v obci.  

 

Klíčová slova 

Suburbanizace, strategie, plán, rozvoj, obec, analýza, průzkum 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of the thesis is to create a strategic development plan of the town Holubice. 

The paper is split into two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part is 

dedicated to the suburbanization theme, definition of fundamental terms, explanation of the 

evolution of suburbanization in surrounding areas of Prague and its effects on the town 

Holubice. The practical part is focused on the actual creation of the strategic plan. The 

strategic development plan consists of a socio-economic analysis and a public opinion 

research. From the gathered information, priority areas were identified in the thesis’ proposal 

section. Based on those areas, individual measures and projects derived thereof were 

determined to enhance development of the town and therefore its overall quality of life. 
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Úvod 

Cílem diplomové práce je vypracování strategického plánu rozvoje obce Holubice, jenž bude 

využitelný v praxi. Výstupy z provedených analýz budou poskytnuty vedení obce Holubice, 

aby mohly být využity v případě plánování dalšího rozvoje obce.  

Práce je rozčleněna do dvou částí. Teoretická část je věnována tématu suburbanizace. Jejím 

cílem je základní seznámení s pojmem, vymezení suburbanizačního vývoje v okolí Prahy a 

následně i její vliv na obec Holubice, které je věnována praktická část práce. 

Na teoretickou část plynule navazuje část praktická. Ta je zaměřena přímo na tvorbu 

strategického plánu rozvoje obce Holubice na období 2021-2027. Praktická část je rozdělena 

do čtyř částí. První částí je socioekonomická analýza, která se zabývá hodnocením 

geografických, demografických, sociálních a ekonomických aspektů obce. Vychází 

především z veřejně dostupných dokumentů a podkladů obce, internetových databází a 

portálů. Je podpořena i informacemi získanými prostřednictvím rozhovorů se starostkou 

obce. Jelikož aktivní participace občanů je nezbytnou součástí Strategického plánu, právě té 

je věnována druhá sekce praktické části a přímo tak socioekonomickou analýzu doplňuje. 

Průzkum veřejného mínění byl proveden prostřednictvím dvou nástrojů: pocitových map a 

dotazníkového šetření. Třetí část práce již obsahuje závěry ze všech provedených analýz 

prostřednictvím slovního shrnutí i SWOT analýzy, která vyobrazuje zásadní slabé a silné 

stránky obce, její příležitosti a hrozby. Věnuje se i klíčovým faktorům a limitům rozvoje. 

Poslední částí je část návrhová. Ta definuje vizi obce, její strategické cíle a prioritní oblasti 

rozvoje. Součástí návrhové části je i akční plán na období nejbližších let 2021-2023. 

Obec Holubice jsem si vybrala, jelikož jsem její občankou již třetím rokem. Po přestěhování 

z většího města oceňuji klid, který obec nabízí, na druhou stranu ale vnímám i její nedostatky, 

se kterými se obyvatelé musí potýkat každý den. Právě vidina možnosti zlepšení stávajícího 

stavu mě přivedla k výběru tématu strategického plánu rozvoje pro mou diplomovou práci.  
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1 Suburbanizace 

1.1 Zasazení do kontextu 

V souvislosti s růstem obyvatelstva ve městech v rámci vývoje osídlení ve vyspělých státech 

Evropy vznikaly teorie, které se snažily o ukázání pravidelnosti ve vývoji měst a o popis 

obecné teorie jejich vývoje. Mezi hlavní teorie patří van den Bergova teorie stádií vývoje 

měst. V roce 1982 vytvořili van den Berg a kol. model, který popisuje fáze urbanizačního 

procesu. Autoři rozeznávají 4 základní fáze procesu: urbanizaci, suburbanizaci, 

desurbanizaci a reurbanizaci. Teorie stádií vývoje měst je v současné době považována za 

všeobecný model vývoje měst. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje vývoj měst je 

ekonomický růst a ekonomické změny ve společnosti. Autoři považují vývoj měst za 

přirozený proces ve formě opakujících se cyklů. Celý cyklus zatím proběhl pouze u malého 

počtu jednotek. Jedná se především o města, která byla poznamenána průmyslovou výrobou. 

Naopak města s lepším environmentálním prostředním tento vývoj spíše nenásledují a 

mohou opakovaně procházet prvními dvěma fázemi (Ouředníček, 2000, s.361-366).  

 

První fází vývoje je urbanizace. Musil (2002, s.15) urbanizaci označuje jako „jedinečný 

přechod z převážně venkovské společnosti do převážně městské“. V Evropě tento přechod 

začal přibližně v polovině 18. století v Anglii a postupně se rozšířil na celý kontinent. 

Počátky urbanizace jsou spojovány s industrializací, kdy docházelo k rozvoji průmyslu ve 

městech. Růst nových pracovních příležitostí a přebytek pracovní síly v zemědělských 

oblastech postupně vedl k přesunu obyvatelstva z venkova do měst. Neexistence hromadné 

dopravy nedovolovala obyvatelům žít ve větší vzdálenosti od průmyslových továren. 

Obyvatelstvo se tedy koncentrovalo převážně v centrálních oblastech měst. Postupně 

docházelo k expanzi obytných a průmyslových čtvrtí. K vývoji pozitivně přispěl rozvoj 

technické infrastruktury a železniční dopravy, který zkvalitnil životní úroveň obyvatelstva. 

Tento rozvoj a vyšší příjmy umožňují původním obyvatelům přesun do oblastí s lepším 

bydlením. Z hlediska vztahu venkova a města se postupně prohlubují rozdíly v kvalitě života 

ve prospěch městských oblastí (Ouředníček, 2000, s.362; Musil, 2002, s.14-15; Ptáček, 1998, 

s.134).  
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Pokračování vývoje města definuje suburbanizační fáze, která dle výše uvedené teorie ve 

městech západní a střední Evropy probíhala převážně v letech 1900-1960. Oblasti bydlení a 

dopravy se neustále rozvíjejí. Rozvoj automobilové dopravy umožňuje rozvoj obytných 

oblastí i v lokalitách, kam dosud veřejná doprava neměla dosah. Obyvatelstvo se stěhuje na 

okraj města za zdravějším bydlením, vznikají první zahradní města. Přesouvá se však i 

průmyslová výroba, obytnou a průmyslovou funkci v centrech měst nahrazuje funkce 

administrativní. Pracoviště a bydliště obyvatel jsou oddělená a stále častěji dochází 

k dojíždění do zaměstnání. Především v západních zemích (USA) dochází k ještě většímu 

prosazení automobilové dopravy, obyvatelé se tak stávají úplně nezávislí na veřejné dopravě 

(Ouředníček, 2000, s.362-363; Musil, 2002, s.15-16; Champion In Paddison, 2001, s.148-

149).  

Etapa po suburbanizaci může mít dvě odlišné podoby (dle modelu třetí a čtvrtou vývojovou 

fázi): desurabnizaci a reurbanizaci. Hlavním znakem desurbanizace je pokles počtu 

obyvatelstva nejen v jádrovém městu, ale i na předměstí. Mezi důvody patří zatížený 

dopravní systém města, vyšší nároky na parkovací místa, díky nimž se centrum stává hůře 

dostupným. Původní venkovské oblasti se mění na městská sídla a rostou především menší 

centra v lokalitách, které se nenachází v dojížďkové vzdálenosti od města. Nastává tedy 

celková dekoncentrace a formují se velké městské regiony. Charakteristická je i časová 

omezenost této fáze, kterou můžeme zařadit do 2. pol. 60.-70. let 20. st. a to pouze ve větších 

městských regionech v silně urbanizovaných zemích Evropy a v USA. Alternativou 

k procesu desurnabizace je právě reurbanizace. Tato fáze se projevuje ale pouze v těch 

největších regionech, v Evropě např. v Londýnské metropoli. Jedná se o snahu znovuoživit 

centra velkých měst prostřednictvím renovačních programů, programů modernizace a 

celkového zlepšení technické a sociální infrastruktury. Této snahy lze dosáhnout pouze za 

masivní podpory státu (Ouředníček, 2000, s.363; Musil, 2002, s.16-17; Ptáček, 1998, s.134-

135).  

 

Teorie stádií vývoje měst je jen jednou z mnoha teorií a možných výkladů vývoje měst. 

Příkladem teorie, která navazuje na van den Bergovu teorii a je v podstatě novějším 

konceptem vývoje měst je teorie diferenciace. Hlavním sledovaným faktorem je migrace 

obyvatelstva zejména v rozvojových státech. Celý cyklus je tvořen třemi fázemi: urbanizací, 
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polarizačním obrazem a kontraurbanizací. Mezi další pojmy spojené s urbanizačním 

procesem patří i pojem „ruburbia“, volně přeloženo jako ruburbanizace, který se vyskytuje 

hlavně ve Spojených státech. Pojem je charakterizován touhou obyvatel žít za okraji suburbií 

blízko netknuté přírody, ale i tak mít k dispozici služby a veřejnou infrastrukturu. Jedná se 

tedy o jakési spojení venkovského i městského životního stylu. Autorka bude v této práci 

vycházet z původní teorie stádií vývoje měst (Licon a Leveratto, 1998; Ouředníček, 2000, 

s.365-366).  

 

1.2 Pojem suburbanizace  

Suburbanizace je bezesporu stále aktuálním tématem, jímž se zabývá celá řada autorů. Lze 

na ni pohlížet několika způsoby. Jednotlivé přístupy se odlišují již v celkovém hodnocení 

procesu vývoje měst. Z pohledu geografie je proces urbanizace hodnocen jako změna 

v prostorovém uspořádání sídel nebo obyvatelstva, naopak sociologické studie na proces 

nahlížejí jako na změnu ve struktuře a organizaci společnosti a ve způsobu života.  

Termín suburbanizace je odvozen z anglického suburb, v překladu předměstí. Pochází 

z latinského základu urbs, která znamená město a z předpony sub, která se překládá jako 

vedle, za nebo pod něčím. Anglický výraz suburbanization zatím nemá svůj jasný jazykový 

ekvivalent, používá se tedy pojem suburbaniazce. Ouředníček (2002, s.39-40) vymezuje 

tento pojem za pomoci srovnání s termínem urbanizace. Jak již bylo zmíněno v rámci 

předchozí kapitoly, urbanizace je definována jako „stávání se městským“. V kontextu 

urbanizačního procesu lze tedy pojem suburbanizace definovat jako „stávání se 

předměstským“.  

Sýkora (2002, s.10) označuje suburbanizaci jako „růst města prostorovým rozpínáním do 

okolní venkovské a přírodní krajiny“. Je charakterizována nižší hustotou osídlení než ve 

městech s více rozptýlenou zástavbou, především samostatnými či řadovými domky. Autor 

dodává, že k suburbanizaci dochází příchodem nových lidských aktivit (bydlení, obchod, 

výroba, skladování) do lokalit, které leží mimo kompaktní zástavbu města, ale přitom se 

nachází v rámci metropolitního území, a to pouze v lokalitách oddělených rozsáhlejšími 

neurbanizovanými prostory. Předpokladem je postupné pohlcení těchto lokalit rozrůstajícím 

se kompaktním městem.  
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Pacione (2009, s.86-87) ve své knize Urban Geography popisuje rozmanité možnosti výkladu 

pojmu suburbanizace prostřednictvím seznamu 10 různých interpretací autora L. S.  Bournea. 

Seznam poukazuje na to, že na suburbanizaci lze pohlížet nejen tradičním způsobem, ale i 

z politicko-ekonomického hlediska (makroekonomicky), z pohledu mikroekonomie, 

sociálního, jako na socio-politickou strategii, či jako na racionální rozhodnutí firem, 

domácností nebo jedince, kteří preferují více prostoru, nové bydlení a větší homogenitu. Za 

nejvíce tradiční definici považuje „suburbanisation as a natural process of organic and 

evolutionary growth“ ve volném překladu jako „přirozený proces organického a evolučního 

růstu“, kdy k expanzi dochází zevnitř ven až do okrajů, ale stále je vázána na urbanizované 

jádro pracovních míst a služeb.  

Z výše uvedených výkladů vyplívá, že lze pojem suburbanizace interpretovat mnoha 

způsoby. Autorka bude v této práci na suburbanizaci nahlížet z geografického hlediska.  

 

1.3 Suburbanizační vývoj v okolí Prahy 

Již v průběhu posledních dvou set let proběhlo na území České Republiky několik 

suburbanizačních vln, které však významně neovlivnili její prostor ani krajinu. První 

významný rozvoj suburbií byl spjat s příchodem průmyslové revoluce v její hlavní fázi 

v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Dochází k rozvoji tehdy ještě 

samostatných měst, např. Karlína, Smíchova, Vinohrad či Žižkova důsledkem urbanizačních 

a suburbanizačích procesů v rámci budování pražské aglomerace. Rozvoj ve Středočeském 

kraji byl vázán převážně na hornické a hutní provozy, a to zejména na území Kladenska. 

V první polovině 20. století dochází k rozvoji a růstu počtu obyvatel v Praze i v rámci obcí a 

sídel v jejím blízkém okolí (Cílek a Baše, 2005, s.7,13; Ouředníček, 2003, s.237). 

Mimořádná vlna rozvoje nastala v období mezi válkami prostřednictvím rozšíření vilové 

zástavby. Jednalo se o historizující či secesní vily připomínající hrady a zámky a letní čtvrti, 

které si nechali vystavit bohatší obyvatelé. Tento rozvoj byl možný díky růstu měst. Chudčí 

lidé přicházeli do Prahy za prací, prodávaly proto své pozemky a kupovaly si byty na 

předměstí. V doposud malých obcích vznikaly chatové kolonie a vilové čtvrti, které byly 

obývány letně i celoročně (Perlín In Sýkora, 2002, s.141; Cílek a Baše, 2005, s.14). 
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Druhá světová válka poznamenala bytovou výstavbu Prahy a jejího okolí, která byla 

v podstatě zastavena. S nástupem komunistického režimu byla individualistická 

nízkopodlažní výstavba nahrazena tzv. komplexní bytovou výstavbou. Staví se činžovní 

(nájemní) domy s vysokou hustotou obyvatel a bytů na nově budovaných sídlištích. Rozvoj 

suburbanizace znemožňuje malá nabídka pozemků pro výstavbu rodinných domů, nedostatek 

prostředků i stavebního materiálu. Okolí Prahy bylo využíváno k rekreaci, docházelo v něm 

k budování chat a chalup, kam pražští občané jezdili trávit své víkendy. V tomto období 

v Československu existovalo tzv. střediskové plánování, do vybraných obcí – středisek byly 

soustřeďovány investice, z tohoto důvodu nestřediskové obce díky omezenému rozpočtu 

upadaly. Docházelo tedy k růstu větších obcí a menších měst v okolí Prahy, např. Modřan a 

Říčan. Komunistická ideologie a centrálně řízená ekonomika rozhodně patří mezi důvody 

malé intenzity suburbanizace za tohoto režimu (Ouředníček, 2003, s.21; Cílek a Baše, 2005, 

s.14). 

Po roce 1989 se rychle zvýšila poptávka po jiném typu bydlení a suburbánní výstavba se tak 

znovu obnovila. Došlo k zastavení výstavby nájemních domů a stávající bytové domy měnily 

své využití na komerční, došlo k uvolnění absolutní ochrany zemědělského půdního fondu 

společně s restitucemi zemědělské půdy a k celkovému uvolnění legislativních bariér. 

Investiční rozvoj se opět začal soustřeďovat na okraj Prahy a nájemní domy vystřídala 

masivní nízkopodlažní výstavba a výstavba technické infrastruktury. Okresy Praha-západ a 

Praha-východ se v této dekádě staly, po období svého nejmenšího rozvoje, centry rozvoje 

suburbánní výstavby na území ČR (Perlín In Sýkora, 2002, s.141-142). 

Na počátku suburbánního rozvoje na počátku 90. let ještě převyšovala bytová výstavba 

v Praze nad výstavbou v jejím okolí (okresy Praha-západ a Praha-východ), ale i tak došlo 

k celkovému poklesu v Praze i jejím zázemí. Jedním z uváděných důvodů je zastavení 

projektů připravovaných ještě za období socialismu. Za pomalý rozvoj suburbanizace jistě 

může i malá státní podpora bytové výstavby, malá nabídka stavebních pozemků a 

neschopnost pokrýt náklady na nemovitost z vlastních zdrojů. Až rok 1993 přinesl, díky 

zavedení stavebního spoření s možností získání státní podpory, nové možnosti v bytové 

výstavbě. V polovině 90. let jsou zahajovány i dokončovány projekty větších stavebních 

firem (např. Central Group). Ani v tomto období však nebyly vytvořeny vhodné efektivní 
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investiční podmínky. Až v roce 1995 vznikaly hypoteční úvěry, avšak zpočátku vysoké 

úvěrové sazby, dlouhodobé zadlužení a nutnost vysokého počátečního vkladu zapříčinily 

pomalý průběh oproti stavebnímu spoření. Díky nedostačující finanční dostupnosti bydlení 

pro domácnosti klesla i poptávka po domech na velkých pozemcích. Až na konci 90. let došlo 

k expanzi suburbanizace, převážně v okrese Praha-západ. Hypoteční úvěry se stávají 

dostupnější i pro domácnosti se středními příjmy i díky větší podpoře státu. Od roku 2002 

lze pozorovat nový boom bytové výstavby v okolí Prahy. Intenzita výstavby se oproti 

počátku rozvoje v roce 1990 více než ztrojnásobila (Ouředníček a Posová, 2006, s.99-102).  

 

 

Graf 1: Počet dokončených bytů v Praze a jejím zázemí v letech 2002-2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování  

 

Vývoj od roku 2002 až do roku 2018 je znázorněn v grafu 1 prostřednictvím ukazatele – 

počet dokončených bytů. Graf ukazuje vývoj v okresech Praha-západ, Praha-východ a pro 

porovnání je přidáno i hlavní město Praha. V obou zmíněných okresech lze pozorovat 

výrazný roční nárůst počtu dokončených bytů až do roku 2007, a to především v okresu 

Praha-západ, který v roce 2007 dosáhl maximální hodnoty 214 dokončených bytů na deset 

tisíc obyvatel. Od roku 2007 zaznamenáváme naopak pokles, a to až do roku 2014/2015. To 

bylo převážně způsobeno důsledky světové finanční krize, která se v ČR projevila od roku 

2008. Ta zasáhla domácí bankovní sektor včetně hypotečního trhu, zvýšila spotřebitelskou 

averzi vůči riziku a snížila jejich důvěru a schopnost si půjčit. Právě nástup krize způsobil 

pokles ve vývoji počtu dokončených bytů, a to se zpožděním, jak si lze všimnout u okresu 
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Praha-východ, kde k výraznému poklesu dochází až od roku 2010. Krize s sebou, i díky 

svému návratu v letech 2012-2013, přinesla dlouhodobý pocitový útlum i přes snižování 

průměrných sazeb nových hypoték (od roku 2009). Postupné snižování průměrných sazeb 

nových hypoték se po roce 2014 začalo projevovat rostoucím počtem dokončených bytů. 

K maximálnímu snížení průměrných sazeb došlo v roce 2016, což přispělo k pokračujícímu 

růstu počtu dokončených bytů v obou okresech. Naopak v Praze je vývoj relativně 

konzistentní, sice následuje stejný ekonomický cyklus, ale výkyvy jsou v mnohem menším 

měřítku než v okresech. Důvodem mohou být výrazně vyšší ceny nemovitostí a omezené 

územní možnosti pro výstavbu nových bytů.  

 

Obrázek 1: Průměrný počet dokončených bytů dle obcí v okresech Praha-západ a Praha-východ na 1000 obyvatel za období 

2002-2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

http://www.czso.cz/


 14 

 

Obrázek 1 znázorňuje průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel dle jednotlivých 

obcí v okresech Praha-západ a Praha-východ v letech 2002-2018. Nejvíce průměrných 

dokončených bytů bylo vystavěno severním a jižním směrem od hlavního města v blízkosti 

hlavních dopravních tepen – dálnice D1 na Brno a dálnice D8 ve směru Ústí nad Labem, dále 

i D11 ve směru na Hradec Králové a D5 na Plzeň. To poukazuje na fakt, že obce s dobrou 

dopravní dostupností jsou pro výstavbu atraktivnější než obce, které jsou vzdálenější a hůře 

dostupné. V průměru nejvíce dokončených bytů nalezneme na Praze-východ v obcích: 

Nupaky, Květnice a Nová Ves. Nejméně dokončených najdeme taktéž v okresu Praha-

východ v obcích: Oleška, Nučice a Oplany s nejnižší hodnotou 0,66 bytu na 1000 obyvatel. 

Míra průměrné výstavby však nezávisí pouze na lokalitě a dopravní dostupnosti, ale i na 

dalších faktorech jako jsou: velikost obce, prostorové možnosti pro další výstavbu, občanská 

vybavenost a dostupné služby, technická infrastruktura, Územní plán obce, vize obce do 

budoucna, míra kriminality a další.  
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Obrázek 2: Průměrné migrační saldo (v %) dle obcí v okresech Praha-západ a Praha-východ za období 2002-2018, zdroj: 

www.czso.cz, vlastní zpracování  

 

Na obrázku 2 můžeme naopak pozorovat průměrné roční migrační saldo (v %) v daných 

obcích v letech 2002-2018. Zajímavým faktem je, že žádná obec nemá průměrné migrační 

saldo záporné, což znamená, že do okresů se za posledních 16 let přistěhovalo více osob, než 

vystěhovalo. Míra migračního salda koresponduje s hodnotou počtu dokončených bytů, tzn., 

že obce s vysokým počtem dokončených bytů mají i vysokou hodnotu migračního salda. 

Jižně od Prahy se nachází větší počet obcí s vyšším průměrným migračním saldem, důvodem 

může být využití původních chatových kolonií k trvalému pobytu. Mezi obce s nejvyšší 

hodnotou průměrného migračního salda patří: Nupaky, Květnice a Herink, naopak nejnižší 

míru zaznamenaly: Brázdim, Sluhy a Libčice nad Vltavou s hodnotou 0,03 %.  

http://www.czso.cz/
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Počet a původní bydliště osob přistěhovaných do okresů Praha-západ a Praha-

východ v letech 2005–2017 

Praha-západ Praha-východ 

Praha 50 596 Praha 56 387 

Kladno 1 705 Praha-západ 2 568 

Praha-východ 1 578 Mělník 2 081 

Beroun 931 Nymburk 1 501 

Příbram 905 Kolín 1 341 

Mělník 652 Benešov 1 048 

Benešov 651 Mladá Boleslav 979 

Brno-město 591 Kladno 816 

Ostrava-město 583 Brno-město 649 

Karviná 501 Ostrava-město 599 

Tabulka 1: Počet a původní bydliště osob přistěhovaných do okresů Praha-západ a Praha-východ v letech 2005-2017, 

zdroj: www.data.denik.cz, vlastní zpracování 

 

Deník.cz zpracoval tzv. Mapu „náplav“, tedy interaktivní mapu, kde lze pro každý okres 

v ČR sledovat, kolik osob se odkud a kam přestěhovalo. Tabulka 1 obsahuje data pro okresy 

Praha-západ a Praha-východ, konkrétně deset okresů, ze kterých se přistěhovalo nejvíce 

osob. S přehledem nejvíce lidí se do obou okresů stěhuje z Prahy, dále dochází ke přesunům 

mezi okresy a také z větších měst v rámci Středočeského kraje.  

 

Počet osob vystěhovaných z Prahy dle jednotlivých okresů 

v letech 2005-2017 

Praha-východ 56 387 

Praha-západ 50 596 

Kladno 14 114 

Mělník 13 219 

Beroun 11 422 

Nymburk 10 366 

Benešov 9 500 

Kolín 8 555 

Příbram 7 418 

Litoměřice 5 051 

Tabulka 2: Počet osob vystěhovaných z Prahy dle jednotlivých okresů v letech 2005-2017, zdroj: www.data.denik.cz, vlastní 

zpracování  

 

http://www.data.denik.cz/
http://www.data.denik.cz/
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V tabulce 2 lze pro zajímavost vidět počet osob vystěhovaných pouze z Prahy. Nejčastěji se 

stěhují do zmíněných přilehlých okresů a měst ve Středočeském kraji s dobrou dopravní 

dostupností. Jediným překvapením byly Litoměřice, které se nacházejí v Ústeckém kraji.  

 

Dále je důležité zmínit pozitivní a negativní dopady suburbanizace, se kterými se obce, nejen 

v okolí Prahy, potýkají. Mezi negativní dopady určitě patří tlak na životní prostředí, kdy 

dochází ke změnám ve funkčním využití krajiny. Zvyšuje se tlak na zábor zemědělské půdy, 

snižují se plochy zeleně a plochy k rekreačnímu využití. Právě změna funkčnosti ploch vede 

k nedostatku veřejného prostoru, k nedostatku míst pro setkávání. Nová výstavba často 

nenavazuje na původní zástavbu, dochází tak k velkým rozdílům v celkovém vzhledu, 

vybavenosti a v jednotlivých architektonických prvcích mezi novými a původními domy. 

Obce tak mohou ztrácet svůj původní charakter. Obce musí na růst nové zástavby reagovat 

zlepšováním technické a dopravní infrastruktury, aby jejich stav korespondoval s potřebami 

obyvatel. To se týká i kapacit občanské vybavenosti. Tyto aktivity jsou spojeny s vyššími 

náklady na jejich realizaci a následnou údržbu. Příchod nových obyvatel, nejčastěji mladších 

a vzdělanější, s sebou přináší vyšší příjmy, ale i možná rizika. Rizika konfliktů mezi novými 

a původními rezidenty, díky jejich odlišným potřebám, životnímu stylu i sociálnímu statusu. 

Na druhou stranu suburbanizace může mít i pozitivní důsledky, a to v podobě nových 

pracovních příležitostí při rozrůstání obce. Lze sem zařadit i vyšší příjmy díky novým 

obyvatelům (avšak pouze v případě přihlášení trvalého bydliště), které mohou pomoci 

vykompenzovat vyšší náklady na zkvalitňování života v obci. Nové lokality obývané 

sociálně silnějšími skupinami přinášejí i větší pocit bezpečí. Výhodou, i přes vyšší spojené 

náklady, je i již zmíněné zlepšování dopravní infrastruktury, ať už místních komunikací, tak 

celková dopravní dostupnost obce (Ouředníček, Špačková a Novák, 2013, s.103; Ouředníček 

a Temelová, 2008; Šilhánková, 2007, s.99-106).  

 

1.5 Vliv suburbanizace Prahy na obec Holubice 

Jako příklad obce, která je zasažená suburbanizačním procesem si autorka vybrala obec 

Holubice, které je věnována i praktická část práce. Holubice jsou obcí v okresu Praha-západ, 

ležící přibližně 17 km od hlavního města Prahy. Obec je rozdělena na dvě části: Holubice a 

Kozinec. Více informací o této obci je uvedeno v praktické části práce. Následující kapitola 
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se věnuje historii bydlení a vlivu suburbanizace Prahy na vývoj bydlení v obci. Tato kapitola 

je záměrně umístněná v teoretické části před samotným strategickým plánem obce, protože 

hloubková analýza historického vývoje bydlení nebývá standardní kapitolou 

socioekonomické analýzy.  

 

Informace o vývoji počtu domů sahají až do roku 1869. Graf 2 znázorňuje tento vývoj dle 

dat ze sčítání lidu a zachycuje i jejich rozložení dle jednotlivých částí obce.  

 

 
Graf 2: Počet domů dle částí podle výsledků sčítání lidu 1869-2011, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplívá, že vývoj počtu domů má rostoucí tendenci. Od roku 1921 evidujeme vyšší 

nárůst počtu domů, který přetrvává následujících 40 let. Paradoxně tento nárůst 

nekoresponduje s vývojem počtu obyvatelstva. Ten naopak prudce klesá z důvodu 

urbanizačních trendů, jak je popsáno v kapitole 3.3 Demografické údaje v Grafu 4 

Strategického plánu rozvoje obce. Následující pokles až do roku 1980 je způsoben typem 

dostupných dat, jež zahrnují pouze domy trvale obydlené. Je možné, že v případě použití 

stejného typu dat, tzn. celkový počet domů, by křivka znázorňovala mírný pokračující růst 

až do roku 2001. Zlomovým milníkem je poslední zachycené období mezi roky 2001 a 2011. 

V tomto období se počet domů zvýšil o 59 % neboli o 133 domů. V porovnání s předchozími 

132 lety, kdy se počet domů zvýšil pouze o 122, čili v průměru o méně než 1 dům za rok, je 

právě období 2001-2011, pro celkový růst obce, klíčové.   

Až do roku 2001 se podíl domů v Holubicích z celkového počtu vystavěných domů zvyšoval 

(z 66 % na 80 %). V posledních 10 znázorněných letech se tento podíl dramaticky mění (59 

%) z důvodu výstavby lokality Holubí háj a domů v dalších částech Kozince. Nicméně je 
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důležité podotknout, že oproti ostatním dekádám došlo k výraznému růstu nejen v Kozinci, 

ale i v Holubicích.  

 

 

Graf 3: Dokončené bytové jednotky v obci 2002-2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Graf 3 zobrazuje vývoj počtu bytových jednotek v obci. Bytová jednotka je v Novém 

občanském zákoníku definována jako „jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část 

domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné“, to 

znamená jednotlivé jednotky v bytových domech, rodinných domech i dvojdomech (§ 1159 

OZ). 

Z grafu vyplívá, že se nejedná o stabilní vývoj, který následuje prediktivní vzorec. Naopak 

je charakterizován dvěma špičkami ve dvou časových úsecích, ostatní roky vykazují relativně 

nízké hodnoty. Od roku 2002 do roku 2006 bylo v obci vystavěno pouze 6 bytových jednotek. 

 

Projekt Holubí háj 

Prvním významným zlomem v bytové výstavbě je období mezi roky 2007 a 2009. Tento 

nárůst vznikl primárně díky projektu Holubí háj v Kozinci. Výstavbu, která probíhala mezi 

7/2006 a 1/2009, provedla developerská firma Konsit, a.s. Jednalo se o 11 dvojdomů, 21 

bytových a 144 rodinných domů. V rámci projektu došlo v dané lokalitě také k výstavbě 

Mateřské školy (Konsit, a.s., 2017). 
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Obrázek 3 Lokalita Holubí háj, zdroj: www.konsit.cz  

 

V následujících letech, od roku 2010 až do roku 2017, došlo k rapidnímu poklesu nových 

bytových jednotek, což poukazuje na skutečnou rychlost výstavby, především rodinných 

domů, v obci. Průměrně bylo vystaveno 13 bytových jednotek za rok. Rok 2018 představuje 

druhý pomyslný zlom ve vývoji. V tomto roce bylo postaveno 79 bytových jednotek, což je 

o přibližně 508 % oproti průměru za roky 2010 až 2017. Data pro rok 2019 zatím nejsou 

k dispozici, je tedy otázka, zda se jedná o druhou vlnu suburbanizace či se v roce 2018 

jednalo pouze o jednorázový výkyv.  

 

Pokud se vrátíme k obrázkům 1 a 2 v předchozí kapitole, můžeme si všimnout, že Holubice 

vykazují relativně vysoké hodnoty na daném území. Obec je v mapách označena modrým 

kroužkem. 

 

  

http://www.konsit.cz/
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Vybrané ukazatele pro okres Praha-západ v letech 2002-2018 

Průměrný počet dokončených bytů na 1000 

obyvatel 
Průměrné roční migrační saldo (v %) 

Chýně 38,59 Chýně 7,71 

Trnová 36,78 Trnová 7,31 

Jesenice 28,40 Březová-Oleško 6,20 

Holubice 25,53 Jesenice 5,97 

Statenice 23,36 Velké Přílepy 5,76 

Drahelčice 21,98 Holubice 5,01 

Tabulka 3: Vybrané ukazatele pro okres Praha-západ v letech 2002-2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování  

 

Tabulka 3 znázorňuje žebříček šesti nejvýše obsazených obcí v rámci vybraných ukazatelů 

pro okres Praha-západ. Holubice se svou hodnotou 25,53 průměrných dokončených bytů na 

tisíc osob jsou celkem čtvrté v celém okresu. Jak již ukazuje graf 3 důvodem je převážně 

vysoký počet dokončených bytů mezi lety 2007-2009 a také jejich rostoucí počet v roce 2018. 

Ostatní roky nevykazují vysoké hodnoty. Z toho vyplívá, že nárůst ve zmíněném období byl 

natolik vysoký, že i přes relativní stagnaci v letech 2010-2017 si obec drží pozici na 

nejvyšších příčkách v celém okresu.  

I průměrné roční migrační saldo obce vykazuje pozitivní trend v nárůstu obyvatelstva 

s průměrnou hodnotou přes 5 % za každý rok. Průměr je ovlivněn dvěma faktory: a) migrační 

saldo v uvedeném období nikdy nenabylo záporné hodnoty, b) k jeho průměrné vysoké 

hodnotě přispěla výstavba lokality Holubí háj, kdy v roce 2008 dosáhlo vůbec nejvyšší 

hodnoty 31 % v rámci celého okresu za sledovaných 17 let.  

Oba vybrané ukazatele s relativně vysokými hodnotami potvrzují suburbanizační vlnu 

v období 2007-2009 způsobenou převážně projektem výstavby lokality Holubí háj.  

 

Praktická část práce, jejímž cílem je vytvoření Strategické plánu rozvoje obce, přímo naráží 

na problémy a nedostatky způsobené právě důsledky suburbanizačního trendu v obci. Ty 

vyplívají jak ze socioekonomické analýzy obce, tak přímo z průzkumu veřejného mínění 

s obyvateli obce. Stručné znázornění jednotlivých důsledků ukazuje tabulka 4. Více 

informací o jednotlivých aspektech lze najít v kapitole 3 Socioekonomická analýza.  

  

http://www.czso.cz/
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▪ Vyšší příjmy obce 

▪ Zlepšení dopravní dostupnosti obce 

▪ Nedostatek prostoru pro trávení volného 

času v přírodě 

▪ Nízké % zeleně a lesního porostu 

▪ Nedostatečný stav dopravní 

infrastruktury 

▪ Různorodost obce díky nedostatku 

architektonických regulačních opatření 

▪ Nedostatek občanské vybavenosti a 

služeb (např. kapacity ZŠ a MŠ) 

S
o
c
iá

ln
í 

p
r
o
st

ř
e
d

í ▪ Noví obyvatelé jsou mladší a s vyšším 

dosaženým vzděláním 

▪ Konflikty mezi obyvateli staré zástavby a 

lokality Holubí háj  

▪ Nedostatek míst pro trávení volného času 

a setkávání (např. kavárna) 

Tabulka 4: Důsledky suburbanizace v obci Holubice, zdroj: vlastní zpracování 
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2 Strategický plán rozvoje obce Holubice 

Následující část diplomové práce obsahuje vypracovaný strategický plán rozvoje obce 

Holubice na období 2021–2027. Obci Holubice si autorka vybrala, jelikož je sama již třetím 

rokem její občankou a na jejím rozvoji má tedy osobní zájem.  

Strategický plán je rozdělen do 4 částí. První část plánu obsahuje socioekonomickou analýzu, 

která se zabývá demografickými, geografickými, sociálními i ekonomickými údaji. 

Informace v této části opírají především o data z Územního plánu a jeho aktualizací, dále 

z veřejné databáze Českého statistického úřadu (www.czso.cz), z oficiálních webových 

stránek obce (www.holubicekozinec.cz) a taktéž jsou doplněny o aktuální informace 

prostřednictvím rozhovorů se starostkou obce. Analýza taktéž obsahuje samostatnou kapitolu 

týkající se bydlení. Téma bydlení úzce souvisí s pojmem suburbanizace, kterému je věnována 

teoretická část práce.  

Další částí práce je průzkum veřejného mínění, který se skládá ze dvou částí dle použitých 

nástrojů. Prvním nástrojem je metoda pocitových map, druhým dotazníkové šetření. 

Konkrétní popis metod se nachází v kapitole 4 Průzkum veřejného mínění. 

Následující část práce se zabývá vyhodnocením všech získaných dat prostřednictvím 

vypracované SWOT analýzy, z níž vyplívají klíčové faktory a limity rozvoje.   

Na základě vyhodnocení dat autorka vypracovala návrhovou část, která obsahuje prioritní 

oblasti, jednotlivá opatření a k nim přiřazené jednotlivé návrhové aktivity. Součástí této části 

je taktéž vypracování Akčního plánu na období 2021-2023. 

 

Velká část strategického plánu vychází u Územního plánu obce (ÚPO) a jeho aktualizací, 

z toho důvodu je mu v rámci tohoto úvodu do Strategického plánu věnováno několik řádků. 

Jelikož byl původní ÚPO zpracován v listopadu 2003 a jeho poslední změna aplikovaná 

v roce 2010, nelze všechna, z nějž vyplívající data, považovat za aktuální. Proto jsou všechna 

uvedená data a informace vždy ověřená i z dalšího zdroje. 

K vyhotovení ÚPO vedlo pořízení různých územně plánovacích podkladů včetně zpracování 

místního programu rozvoje obce, projektů technické infrastruktury obce a urbanistické studie 

v letech 1996 až 2001. V roce 2001 došlo na základě zpracování pozemkových úprav 

k dořešení vlastnictví pozemků v obci. Všechny tyto dokumenty společně s vlastnickým 

http://www.czso.cz/
http://www.holubicekozinec.cz/
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vyrovnáním měly sloužit jako předstupně pro následné zpracování územně plánovací 

dokumentace. Na konci roku 2019 bylo schváleno pořízení Úplného znění ÚPO včetně 

zahrnutí změn 1, 3 a 4. Aktuálně obec plánuje vytvoření nového Územního plánu, jelikož je 

její zákonná povinnost ho do konce roku 2022 aktualizovat. Informace z ÚPO se prolínají ve 

všech následujících kapitolách.  

3 Socioekonomická analýza  

Analýza aktuálního stavu obce je stěžejním vstupním materiálem pro plánovaní strategického 

rozvoje. Její součástí bude výzkum veřejného mínění. Analýza vychází z aktuálních dat a 

skutečností, které obec charakterizují a dávají ji její současnou podobu. Socioekonomická 

analýza mapuje základní informace o obci, zahrnuje také stručný přehled historie obce, 

sociální a ekonomické aspekty, životní prostředí, kulturu, úroveň infrastruktury a jedna 

samostatná část je věnována problematice bydlení. 

 

3.1 Informace o obci  

Holubice je obec ležící ve Středočeském kraji přibližně 17 km od centra hlavního města 

Prahy.  

Nachází se na pomezí tří okresů – Praha-západ, Mělník a Kladno. Nejbližší větším městem 

jsou Kralupy nad Vltavou, které jsou od obce vzdáleny 4 km. Obcí prochází tři silnice III. 

třídy, které se napojují na dvě silnice II. třídy - 2 km vzdálenou II/101 nazývanou též 

aglomerační okruh, která byla původně určena k objíždění pražské aglomerace a též 2 km 

vzdálenou II/240 silnici, která propojuje Středočeský a Ústecký kraj.  

 

Obrázek 4: Umístění obce v rámci krajů, zdroj: www.eu2009.cz, vlastní zpracování 

http://www.eu2009.cz/
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Obec disponuje katastrální výměrou 8 km² a leží v nadmořské výšce 187 m. n. m. Je situována 

na kopci mezi dvěma údolími – Údolí Rusavky u obce Otvovice a Údolí Vltavy u Kralup nad 

Vltavou. Celou obcí až do údolí Rusavky protéká Holubický potok. Nejvyšším bodem obce 

je vrch Erz, který dosahuje výšky 345 m.n.m. Obcí prochází žlutá turistická trasa, která 

spojuje dvě výše uvedená údolí (ČSÚ, 2019; Mapy.cz, 2019).  

 

 

Obrázek 5: Turistická mapa obce Holubice/Holubice-Kozinec, zdroj: www.mapy.cz 

 

Katastrálně je správní území děleno na katastrální území Holubice v Čechách a Kozinec. 

Kozinec leží přibližně 0,7 km na jihovýchod od Holubic. Obě obce lze zařadit mezi 

zemědělsky a agrotechnicky zaměřené (Mapy.cz, 2019). 

 

3.2 Historie  

Obec leží v historicky významném kraji. Jihovýchodním směrem se nachází hradiště Levý 

Hradec a Turské pole, na západě hradiště Budeč a na jihozápad zřícenina Okoř.  

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1204, kdy ji Přemysl Otakar I. daroval kapitule 

svatovítské, která zde měla hospodářství. Další dochované zmínky pochází až z 15. století, 

kdy zde Václav z Radče v roce 1407 vybudoval Holubický rybník. Roku 1421 byly Holubice 

zabrány Pražanům a roku 1426 připsány Vokovi z Valdštejna. Jeho manželka Eliška z Uhlišť 

a Říčan roku 1429 postoupila věnné právo a věnovala Holubice svému druhému manželu 



 27 

Mikuláši z Kněževsi. Roku 1541 získal Holubice Florián Gryspek. Gryspekům patřily až do 

roku 1622, kdy byly konfiskovány a přešly ke královské komoře. O rok později je odkoupila 

Polyxena z Lobkovic.  

Dle podkladů z roku 1890 měly Holubice 82 domů a 695 obyvatel. Je zmíněn starožitný 

kostel, dvoutřídní škola, vápenice mezi dvěma vápennými lomy, cihelna a statek Lobkoviců 

(ČSÚ, 2019).  

Nejvýznamnější památkou Holubic je románská rotunda Narození Panny Marie založená za 

vlády Přemysla Otakara I. ve 13.století. Při odstraňování starého oltáře roku 1865 byla 

nalezena pečeť biskupa Pelhřima z roku 1124-1125, v níž byly uloženy svaté ostatky. Jádro 

kostela tvoří kruhová rotunda s půlkruhovou apsidou z kvádříkového zdiva. Věž, další apsida 

a sakristie na severní straně byly postaveny později. Původní románské fresky v interiéru 

kostela se dochovaly. Roku 1992 bylo vyhlášeno ochranné památkové pásmo rotundy, které 

zahrnuje i okolní venkovskou zástavbu z 18. a 19. století. (Oficiální stránky obce Holubice-

Kozinec, 2019; ÚPO, 2003).  

 

Kozinec 

Dle dat Českého statistického úřadu pochází první písemná zmínka o obci Kozinec z roku 

1614. Existence Kozince je spojována s vedlejším Turskem, kde se podle pověsti konala na 

Turském poli legendární lucká válka. Původní prameny hovoří o vsi s několika 

hospodářskými usedlostmi, mezi kterými vznikají při silnici od Turska malé návsi. V 

současnosti obec Kozinec správně spadá pod Obecní úřad Holubice (ČSÚ, 2019; Oficiální 

stránky obce Holubice-Kozinec, 2019; ÚPO, 2003). 

Další významnou památkou, která se nachází na území Kozince, je Kaple svatého Michaela 

archanděla. Jedná se o barokní stavbu, která byla postavena jezuity počátkem 18. století. 

Interiér je zdoben nástropní malbou, která zachycuje archanděla Michaela na hoře Gargano 

(Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec, 2019; ÚPO, 2003).   

 

Vlajka a znak 

Dne 7. dubna 2006 byla obci Holubice-Kozinec udělena vlajka a znak. O navržení symbolů 

obce byl požádán PhDr. Zbyšek Svoboda. Prvky obecních symbolů byly navrženy na základě 

dějin obce. Holubice leží na území, kde se vytvářel původní přemyslovský stát, z toho důvodu 
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jsou na symbolech použity barvy: červená a bílá, které odedávna patří mezi barvy Českého 

království a v současné době jsou i barvami Středočeského kraje. Bílý svislý pruh na vlajce 

a stříbrný kůl na znaku představují starobylost obce prostřednictvím zdiva holubické rotundy 

Narození panny Marie. Velké červené písmeno „M“ v unciální podobě je zpodobněno v 

interiéru kostela. Bílý plamenný meč je atributem sv. Michala, jemuž je zasvěcena kaple na 

Kozinci. Shodou okolností je tato iniciála „M“ totožná s iniciálou Holubickou („M“ jako 

Marie), takže symbolicky spojuje obě části obce. Na znaku stříbrná a na vlajce bílá otka 

symbolizuje zemědělský charakter obce. Taktéž je převzata z kamenného kvádru rotundy, 

kde je vytesána. Otka neboli lískový prut, byla dle bájí používána již Přemyslem Oráčem. 

Sloužila k oškrabování radlice u pluhu a její druhý konec s bodcem se užíval k popohánění 

volského potahu.  

 

 
Obrázek 6: Vlajka obce Holubice, zdroj: Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec 

 

Jednotlivé prvky představují nejvýznamnější a nejstarší stavby v obci, zdůrazňují její 

starobylost i zemědělský charakter. Poloha atributů směrem vzhůru představuje vývoj obce 

k vyšší prosperitě a růstu. Využití pouze dvou základních barev poukazuje na dlouhou historii 

obce a její původ jakožto součást přemyslovského státu (Oficiální stránky obce Holubice-

Kozinec, 2019; ÚPO, 2003). 

 

Z výše uvedených dat lze vyhodnotit, že Holubice byly významnou historickou a 

zemědělskou obcí. Aby však obec neztrácela svoji identitu, je potřeba zachovat prvky 

odkazující na její historickou minulost, např. prostřednictvím obnovy historických 

památek či regulativ pro zachování historického rázu obce.  
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3.3 Demografické údaje  

Dle aktuálních dat Českého statistického úřadu žije v obci Holubice 1 980 obyvatel. Nejdříve 

se však podíváme na historický vývoj počtu obyvatel, který nám může blíže vysvětlit aktuální 

demografický stav. 

Graf 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel od roku 1869. Můžeme si povšimnout výrazného 

poklesu obyvatelstva v letech 1930 až 1950 a 1961 až 1991. Snižující se trend počtu obyvatel 

v obci koresponduje se zbytkem státu a urbanizačními trendy před a v průběhu 

komunistického režimu. I přes tyto výkyvy stále existuje několik rodů, jejichž potomci v obci 

žijí dodnes. Některé rodiny datují svůj příchod až do 17. století. Právě díky těmto rodinám je 

v obci stabilní skupina starousedlíků, kteří zde žijí od narození. Z tohoto důvodu je na tuto 

skupinu potřeba brát speciální ohled, protože jejich potřeby a požadavky na život v obci jsou 

odlišné než potřeby a požadavky nově přistěhovalých občanů. 

 

 

Co se týká nově přistěhovalých občanů, právě po roce 2006 můžeme pozorovat dramatický 

skok v růstu obyvatelstva, který byl zapříčiněn výstavbou bytového komplexu bytových a 

rodinných domů. V průběhu let 2007 až 2009 bylo v rámci projektu Holubí háj vystavěno 21 

bytových, 144 rodinných domů a 11 dvojdomů. Díky tomuto kroku se mezi těmito roky 

zvýšil počet obyvatel obce o více jak polovinu.  

Zmíněný nárůst obyvatel měl zásadní dopad na věkovou strukturu obyvatel, především na 

skupiny ve věku 0-14 let a v produktivním věku, jak znázorňuje tabulka 5. 
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Vývoj počtu obyvatel 1869-2018

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel 1869-2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

http://www.czso.cz/
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Věková struktura a pohyb obyvatelstva v období 2007-2009 

data k 31.12.2018 2006 2007 2008 2009 

0-14 let 95 110 167 235 

15-64 let 472 551 831 1023 

65 a víc let 94 94 105 109 

přírůstek stěhováním 6 97 338 231 

přirozený přírůstek -1 -3 10 33 
Tabulka 5: Věková struktura a pohyb obyvatelstva v letech 2007-2009, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Z tabulky lze vypozorovat, že stěhování do obce Holubice začalo probíhat v roce 2007, 

nejvyšší nárůst obyvatelstva zaznamenáme o rok později. Vidíme, že výskyt dětí se v 

následujících letech výrazně zvyšuje. Na druhé straně počet obyvatel ve věku 65 a více let se 

mění minimálně. Důležitou informací je také hodnota přirozeného přírůstku v roce 2009 a 

obecně fakt, že se již v roce 2008 vyšplhala ze záporných čísel. Z výše uvedených dat lze 

vyhodnotit, že projekt výstavby nových domů měl pozitivní vliv na růst počtu obyvatel v 

obci, přilákal mladé rodiny i páry, které plánovali rodinu teprve založit.  

 

Výsledky za období 2009-2014 byly autorkou záměrně vynechány, protože v tomto období 

nedošlo k výrazným změnám ve vývoji obyvatelstva. V následující části podkapitoly se 

budeme zabývat pouze daty za posledních 5 let.  

 

Tabulka 6: Pohyb obyvatelstva 2014-2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Jak můžeme vidět v tabulce 6, obyvatelstvo obce v posledních 5 letech stále roste, i když 

pomalejším tempem než v letech 2007-2009. Přirozený přírůstek v obci je pozitivní po celou 

dobu 5 let. Každoroční přistěhování obyvatel se za posledních 5 let zdvojnásobilo. Celkový 

Pohyb obyvatelstva 2014-2018 

data k 31.12. 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Narození   44  30  40  38  36 

Zemřelí  6  7  5  16  8 

Přistěhovaní  74  115  111  94  149 

Vystěhovaní  82  103  90  64  93 

Přírůstek 

přirozený  38  23  35  22  28 

stěhováním - 8  12  21  30  56 

celkový  30  35  56  52  84 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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roční přírůstek obce vzrostl skoro třínásobně. Důvodem pro tento růst je a) relativně stabilní 

přirozený přírůstek a b) rostoucí počet přistěhovaných. Od roku 2017 začalo být stěhování 

hlavním faktorem růstu celkového přírůstku. Z vývoje vyplívá, že rok 2018 může být 

počátkem druhé vlny většího stěhování do obce. To pro obec znamená připravit se na přísun 

většího počtu nových obyvatel, jak prostřednictvím integrace do stávající komunity, tak 

zajištěním požadavků obou skupin skrze rozšíření občanské vybavenosti.  

 

Dle aktuálních dat Českého statistického úřadu žije v obci 53 % žen a 47 % mužů. Z věkové 

struktury obyvatelstva vyplívá, že obyvatelstvo v produktivním věku tvoří zhruba dvě třetiny 

počtu obyvatel. Naopak podíl obyvatel, kterým je 65 let a více tvoří pouze 9 %. Každoroční 

růst u skupiny seniorů a skupiny do 15 let byl za posledních 5 let dvoj až trojnásobně vyšší 

než u skupiny v produktivním věku. U skupiny do 15 let je tento jev pravděpodobně 

zapříčiněn přirozeným přírůstkem v obci a stěhováním se mladých rodin s dětmi do obce.  

 

Počet a věkové složení obyvatel 2014-2018 

data k 31.12. 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel celkem 1 753 1 788 1 844 1 896 1 980 

v tom podle 

pohlaví: 

muži 831 843 877 899 934 

ženy 922 945 967 997 1 046 

v tom ve věku 
(let): 

0-14 406 422 446 466 488 

15-64 1 201 1 212 1 228 1 252 1 304 

65 a více 146 154 170 178 188 

Průměrný věk (let) 33,8 34,1 34,2 34,3 34,6 

Tabulka 7: Počet a věkové složení obyvatel obce Holubice, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Vzhledem ke zmíněnému růstu počtu dětí a seniorů je potřeba sledovat kapacity aktuální 

občanské vybavenosti určené těmto skupinám a v případě potřeby zajistit jejich rozšíření tak, 

aby pokryly základní potřeby obyvatel. Týká se to především vzdělávacích institucí, 

sociálních služeb, sportovního vyžití, volnočasových aktivit a kulturních akcí. 

 

Národnostní segmentace 

Z údajů o národností struktuře obyvatelstva lze vyhodnotit, že obec Holubice je v porovnání 

s okresem Praha-západ i se Středočeským krajem srovnatelně multikulturní územní 

http://www.czso.cz/
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jednotkou. Právě srovnatelný celkový podíl zahraničních obyvatel obce a okresu značí 

rovnoměrné rozprostření převážně východoevropských menšin v rámci celého okresu. Podíl 

českého obyvatelstva je menší o 6,4 % oproti okresu, což potvrzuje vyšší míru migrace 

zahraničních obyvatel do obce.  

Výsledky jsou ale velmi podobné výsledkům v rámci celého okresu i kraje a jednotlivé 

odchylky mohou být způsobené menší % uvedené národnosti obyvatel a menším datovým 

vzorkem v obci. V rámci strategického plánu je pro nás důležitá informace, že zde 

nepřevažuje určitá menšina, která by mohla narušovat harmonii mezi ostatními skupinami 

obyvatelstva.  

 

Vzdělání 

Segmentace obyvatelstva obce Holubice dle vzdělání poukazuje na mimořádně vysoký podíl 

občanů s vyšším dosaženým vzděláním, do nějž se řadí jak vyšší odborné, tak vysokoškolské 

vzdělání. Proporce obyvatelstva v obci s tímto typem vzdělání je téměř dvakrát vyšší (26 %) 

než v kraji i v rámci celého státu (13 %, 14 %). Tento fakt potvrzuje i statistika vztahující se 

k základnímu vzdělání a obyvatel bez vzdělání. Podíl těchto dvou skupin v rámci obce je o 

více než 30 % nižší než v kraji a České republice.  

 

Obyvatelstvo podle vzdělání v roce 2011 (v %) 

Nejvyšší ukončené vzdělání obec Holubice 
Středočeský 

kraj 

Česká republika 

bez vzdělání 0,1 0,4 0,5 

základní vč. neukončeného 12,0 16,9 17,6 

střední vč. vyučení bez (maturity) 24,0 33,6 32,9 

úplné střední (s maturitou) 28,0 28,2 27,1 

nástavbové studium 2,8 2,8 2,8 

vyšší odborné vzdělání 3,5 1,5 1,3 

vysokoškolské  22,0 11,5 12,4 

nezjištěno 7,9 5,1 5,3 

Tabulka 8: Obyvatelstvo podle vzdělání nad 15 let v roce 2011 v obci Holubice, Středočeském kraji a v České republice, 

zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Z analýzy vzdělání lze vyhodnotit, že místní občané mohou mít vyšší nároky na rozmanitost 

dostupných volnočasových aktivit a občanské vybavenosti. V rámci průzkumu veřejného 

mínění se autorka zaměří na zjištění, zda jsou aktuálně poskytované služby dostatečné. 

http://www.czso.cz/
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V závěru lze shrnout, že sledované demografické údaje mají potenciál pro pozitivní vývoj 

obce. Za nejdůležitější aspekty vyplívají z analýzy lze považovat: očekávaný rostoucí 

počet obyvatel z důvodu pokračujícího trendu stěhování, jak bude rozebráno v následující 

kapitole, dále rychle rostoucí počet seniorů, poměrně vysoký podíl mladé populace do 15 

let (25 %) a nadprůměrně vysoká úroveň dosaženého vzdělání. Jak bylo zmíněno 

v jednotlivých sekcích kapitoly, je nezbytné, aby obec sledovala demografické trendy a 

jejich vývoj aplikovala především na rozšíření občanské vybavenosti a služeb. 

 

3.4 Bydlení 

Následující část analýzy bude navazovat na kapitolu z teoretické části týkající se 

suburbanizace obce Holubice a taktéž na výsledky z předešlé kapitoly, konkrétně na vývoj 

počtu obyvatelstva v obci z důvodu stěhování a jeho pokračující trend. 

Kapitola se bude skládat z několika částí: a) regulativy využití území, b) současná situace a 

aktuální trendy v bydlení, c) možnosti vývoje do budoucna.  

 

3.4.1 Regulativy využití území 

Nedílnou součástí ÚPO je i vymezení regulativ pro urbanizovaná území. Tyto regulativy 

definují jednotlivé typy funkčních ploch a charakterizují jejich využití na základě 4 kategorií: 

přípustné využití, podmíněné využití, nepřípustné použití a regulační podmínky. V rámci této 

kapitoly se zaměříme převážně na regulační podmínky obytných malých sídel. 

Územní plán stanovuje převážně prostorové regulativy, jako je minimální velikost parcely 

(pro izolovaný rodinný dům: 800 m2, pro řadový rodinný dům: 600 m2), procento zastavění 

parcely, minimální procento plochy zeleně apod. Co se týká architektonických regulací, ty 

v rámci územního plánu nejsou natolik striktní, lze v nich najít např. maximální výšku hlavní 

římsy objektů od průměrné výšky okolního rostlého terénu (9 m) či doporučení na zakončení 

objektů převážně šikmými střechami. Regulace týkající se např. barvy fasády či střechy 

v ÚPO chybí. 
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Obrázek 7 a Obrázek 8: Porovnání původní a nové zástavby v Holubicích, zdroj: www.mapy.cz 

 

Z porovnání obrázků 7 a 8 můžeme vidět, že původní zástavba v Holubicích je oproti nové 

zástavbě mnohem hustěji zastavěná. Naopak nově vystavěné domy kolem sebe mají mnohem 

více prostoru a jsou postaveny dál od sebe. Domy, které byly vystavěny před schválením 

ÚPO v roce 2003 nepodléhaly regulačním podmínkám, tudíž ani jejich stavba nebyla nijak 

omezena. 

 

Do závazných podmínek dále patří, že parkování musí být řešeno systémem integrovaných 

garáží v rámci objektu. Jak je uvedeno v kapitole 3.8 Veřejná infrastruktura, v obci se 

nachází velké množství obytných zón, ve kterých je povoleno, aby si děti hráli na silnici. 

Zamezení parkování aut přímo na silnici přispívá tedy k větší bezpečnosti.  

 

Výše uvedené regulační podmínky jsou platné pro celou oblast obce s výjimkou lokality 

Holubí háj a části ploch vymezených ve Změně č. 4 ÚPO. Ty mají podmínky upraveny dle 

individuálního charakteru oblasti, a to především architektonickými regulativy. Mezi hlavní 

podmínky patří: sedlová střecha se sklonem 35°-45° v barvě cihelného střepu, barevnost 

fasád v odstínech pastelových či okrových tónů a odstup mezi jednotlivými objekty (ÚPO, 

2003; Změna č.4 ÚPO, 2010). 

 

  

http://www.mapy.cz/
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Regulativa jsou důležitým nástrojem obce z hlediska zachování její identity a vizuální 

stejnorodosti. V období před vytvořením ÚPO probíhala výstavba bez omezení. 

Zástavbová lokalita Holubí háj přinesla v rámci svého území nová opatření přísnějšího 

charakteru. Na jednu stranu si tak lokalita zachovala stejnorodost, ale na druhou stranu se 

svou vizuální podobou znatelně odizolovala od ostatních částí obce.  

V rámci nového ÚPO autorka doporučuje zaměřit se právě na rozšíření regulativ, tak aby 

se mezi aktuálními dvěma protipóly našel kompromis a případná nová budoucí zástavba 

byla do obce lépe zaintegrována. 

 

3.4.2 Současná situace a aktuální trendy 

Územní plán z roku 2003 definuje Holubice jako „satelitní obytné sídlo bez výrazné 

hospodářsko-výrobní základny na území s velmi dobrými přírodními podmínkami“. Jedná se 

především o klasicky venkovskou zástavbu orientovanou do větších hospodářských 

usedlostí, dále o zástavbu na menších parcelách a rodinné domky (ÚPO, 2003). 

Dne 29.2.2020 autorka provedla terénní výzkum, při kterém porovnala katastrální mapu 

z prosince 2019 s aktuálním stavem v obci. Cílem bylo zjistit, kolik domů v obci se 

nenachází v mapě, tudíž nebyly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2019 a taktéž, kolik 

domů je ve fázi výstavby. Bylo zjištěno, že ve fázi výstavby se aktuálně nachází 22 domů, 

z nichž je 15 v Kozinci a 7 v Holubicích. V katastrální mapě nebylo zaneseno celkem 12 

domů, z nichž 7 leží v Kozinci a 5 v Holubicích. Po zkontrolování všech 12 parcel v Katastru 

nemovitostí bylo zjištěno, že pouze 3 z nich byly dokončeny v roce 2019, ostatní zatím 

nebyly Katastrálnímu úřadu řádně nahlášeny. Budou proto použity jako data v roce 2020 

(Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2019).  

Výsledkem analýzy tedy je, že v současnosti je v pokročilé fázi výstavby 22 domů, u kterých 

se předpokládá, že budou dostavěny v roce 2020. Pokud k nim přičteme 9 výše uvedených 

staveb, které nebyly zapsány do Katastru nemovitostí, očekávaná výše dokončených domů 

v roce 2020 je 31. 

Je nutné vzít v potaz, že se jedná pouze o předpokládaný odhad na základě vlastního 

výzkumu autorky. Tato hodnota může být samozřejmě i nižší, např. díky vnějším faktorům, 

které mohou výstavbu zpozdit, nebo naopak může být i vyšší. V obci je stále potenciál pro 
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výstavbu dalších bytových jednotek. Podrobnosti o aktuálních kapacitách území obce jsou 

vysvětleny v následující podkapitole 3.4.3 Predikce vývoje do budoucna.  

 

Ceny nemovitostí a aktuální trendy v bydlení  

Tabulka 9 analyzuje prodej nemovitostí v obci za celý rok 2019 a první měsíc roku 2020. 

Z tabulky je patrné, že trh nemovitostí je aktivní v obou částech obce s celkovým počtem 19 

prodaných nemovitostí za 13 měsíců. Relativně silný zájem o nemovitosti je především 

v Kozinci v oblasti Holubího háje, kde se za tuto dobu prodalo 95 % z celkových 

nemovitostí. To je způsobeno především vyšším počtem bytů vystavěných v Kozinci oproti 

Holubicím. Tabulka dále znázorňuje, že všechny prodané nemovitosti z tohoto období jsou 

bytové jednotky, z převážné většiny samostatné byty (79 %) a dále jednotlivé byty v rámci 

dvojdomů (21 %). Prodejní cena bytových jednotek se pohybovala v širokém rozmezí od 

31.000 do 56.000 Kč za metr čtvereční zastavěné plochy a s celkovým průměrem 42.724 Kč.  

Při detailnější analýze bylo zjištěno, že bytové jednotky prodané v rámci dvojdomů jsou 

atraktivnější, a tedy mají o 4 % vyšší průměrnou hodnotu za metr čtvereční (44.215 Kč) 

oproti bytům (42.236 Kč). Žádné domy nebyly prodány v tomto období což potvrzuje 

pravidlo, že domy jsou typicky vlastněny majiteli, kteří v obci bydlí již dlouho, či majiteli, 

kteří si domy vystavěli v relativně nedávné době, a tedy nemají zájem se stěhovat (Reas Atlas 

cen, 2020).  
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Obec Nemovitost Plocha (m2) Cena (Kč) Cena/m2 Datum  

Holubice Byt 63 2.350.000 37.302 01/2020 

Kozinec Byt 86 4.180.000 48.605 12/2019 

Kozinec Byt 87 3.780.000 43.448 11/2019 

Kozinec Byt (dvojdům) 88 3.600.000 40.909 10/2019 

Kozinec Byt 81 3.276.500 40.448 10/2019 

Kozinec Byt 64 2.300.000 35.770 09/2019 

Kozinec Byt 81 3.490.000 43.086 08/2019 

Kozinec Byt 41 1.560.118 37.757 08/2019 

Kozinec Byt 105 3.490.000 33.112 08/2019 

Kozinec Byt 20 1.200.000 58.537 07/2019 

Kozinec Byt 131 4.100.000 31.322 07/2019 

Kozinec Byt 63 3.500.000 55.556 05/2019 

Kozinec Byt 64 2.398.000 37.294 05/2019 

Kozinec Byt (dvojdům) 88 3.420.000 38.864 04/2019 

Kozinec Byt (dvojdům) 83 3.450.000 41.818 04/2019 

Kozinec Byt 86 4.120.000 48.019 04/2019 

Kozinec Byt 82 3.420.000 41.455 04/2019 

Kozinec Byt (dvojdům) 70 3.880.000 55.271 03/2019 

Kozinec Byt 81 3.498.000 43.185 01/2019 
Tabulka 9: Ceny nemovitostí za rok 2019 a 1/2020, zdroj: www.reas.cz/atlas-cen, vlastní zpracování 

 

Z rozhovoru v Našich novinách z ledna-února 2020 s místním realitním makléřem, který je 

zároveň i občanem obce, vyplívá, že ceny nemovitostí by v tomto roce neměly klesat. 

Zmiňuje, že zájem o byty neklesá, mění se pouze chování kupujících, tzn. nepořizují si byty 

v Praze za každou cenu, ale spokojí se s levnějším bydlením za Prahou či bydlí v nájmu. 

Uvádí, že aktuální cena za stometrový byt v Holubicích je přibližně 4.300.000 Kč, tzn. 

přibližně 43.000 Kč za metr čtvereční. Tato částka odpovídá výše uvedené analýze (Naše 

noviny leden-únor 2020, 2020, s.13). 

Autorku zajímaly i aktuální trendy týkající se bydlení v obci, proto požádala téhož makléře 

o vyjádření k několika otázkám. Autorka si je vědoma, že získaná data nemusí být 100 % 

objektivní, ale pomohou ji porozumět aktuálním trendům v oblasti bydlení přímo 

v Holubicích. Trendem posledních dvou let je změna z menšího do většího bytu, případně do 

rodinného domu. O to mají zájem především obyvatelé, kteří se do obce nastěhovali v rámci 

výstavby Holubího háje. V pořadí druhým trendem je investice do nájemního bydlení, o které 

http://www.reas.cz/atlas-cen
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je stále velká poptávka. Odhadem 60 % zájemců o bydlení pochází z Prahy. V současné době 

je zájem o pronájem i o osobní vlastnictví, nicméně pokud má zájemce možnost, preferuje si 

bydlení koupit.  

 

Provedený terénní výzkum, na jehož základě předpokládáme výstavbu 31 nových domů 

do konce roku 2020, potvrzuje, že nová výstavba v obci je stále aktuální. Analýza prodeje 

nemovitostí z Atlasu cen portálu Reas potvrzuje, že i druhotný trh zabývající se 

pronájmem a prodejem nemovitostí, je taktéž důležitou a aktivní složkou.  To poukazuje 

na skutečnost, že prvotní trh neboli nová výstavba se týká pouze rodinných domů, a 

naopak druhotný trh neboli prodej a pronájem již vystavěných jednotek, se v obci za 

minulé období týkal pouze bytů v bytových domech nebo v rámci dvojdomu. Závěrem 

celé analýzy je, že obec je pro trh s nemovitostmi stále atraktivní lokalitou, o kterou je 

mezi zájemci o nové bydlení v blízkosti hlavního města zájem.  

 

3.4.3 Predikce vývoje do budoucna  

V následující podkapitole budeme vycházet z aktuálních informací, které poskytla paní 

starostka jak v rozhovoru s autorkou práce dne 25.11.2019, tak nově v rozhovoru pro Naše 

noviny v 1. vydání v roce 2020. Jak již bylo zmíněno, na konci roku 2019 bylo schváleno a 

aktuálně se řeší pořízení Úplného znění Územního plánu obce se zanesením změn 1, 3 a 4. 

Obec je ze zákona povinna do konce roku 2022 pořídit nový Územní plán, který bude 

zahrnovat i nová regulativa. Obec plánuje odkoupit pozemky od vlastníků orné půdy a zanést 

je do nového ÚPO jako pozemky pro občanskou vybavenost. Výhledově je záměrem obce 

na těchto pozemcích vybudovat základní školu 2. stupně, nový kulturní dům, dům seniorů a 

další blíže nespecifikované prostory pro služby. V obou případech bylo zmíněno, že obec 

nadále nepočítá s výstavbou nových bytových objektů. Aktuálním záměrem obce je zajistit 

dodatečné zázemí občanské vybavenosti pro současné obyvatele (Naše noviny leden-únor 

2020, 2020, s.3-4; rozhovor se starostkou obce, 25.11.2019).  

 

Nehledě na výše uvedené informace, autorka zpracovala jeden možný návrh na vývoj počtu 

bytových jednotek v obci. Návrh vyplívá z aktuálních území obytných malých sídel z ÚPO 

a jeho změn. Jedná se o území, která jsou zatím bez zástavby.  
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Předpoklad budoucího vývoje bytových jednotek na základě stávajícího ÚPO a jeho 

změn 

Obrázky 9 a 10 znázorňují katastrální mapy obou částí obce: Holubice a Kozinec se dvěma 

typy zakreslených ploch. Zakreslené plochy jsou určeny k bytové výstavbě, avšak na nich 

zatím žádná nezapočala. Modře jsou znázorněny plochy, u kterých autorka předpokládá 

zahájení výstavby do 5 let. Jedná se o jednotlivé stavební parcely v již zastavěné zástavbě. 

Největší pozemek patří obci, která na konci roku 2019 provedla jeho zasíťování a dle 

informací od starostky obce půjdou jednotlivé parcely do prodeje na podzim 2020. Zeleně 

zvýrazněné pozemky jsou pozemky, u kterých autorka předpokládá výstavbu za 5 až 10 let. 

Jedná se především o pozemky v osobním vlastnictví místních starousedlíků, které stanovila 

4. změna ÚPO. Dále se jedná o pozemky, které aktuálně slouží jako ovocné sady a 

z informací od místních spoluobčanů je známo, že v blízké době nebudou na prodej. Všechny 

doplněné údaje o počtu rodinných domů vycházejí z vymezení v ÚPO a jeho změn.  

 

 

Obrázek 9: Katastrální mapa obce Holubice, zdroj: www.cuzk.cz, vlastní zpracování 

 

http://www.cuzk.cz/
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Obrázek 10: Katastrální mapa obce Kozinec, zdroj: www.cuzk.cz, vlastní zpracování 

 

Předpoklad na období 2021-2025 

Z výše uvedené mapy lze spočítat, že předpoklad pro výstavbu na období příštích 5 let je 34 

domů. Při využití dat z tabulky 10 lze dopočítat očekávaný nárůst obyvatelstva. Budeme 

vycházet z údajů z minulých let a z dat poskytnutých Českým statistickým úřadem. 

Výsledkem bude interval pro očekávaný nárůst obyvatelstva v letech 2021-2025.  

 

Průměrný počet osob na 1j dle přírůstku stěhováním/počet dokončených 

bytů v obci v období 2007–2018 
2,1 

Průměrný počet osob v domácnosti v obcích od 200 do 1999 obyvatel 

dle ČSÚ z roku 2011 
2,6 

Tabulka 10: Průměrný počet osob v domácnosti, zdroj: www.czso.cz, vlastní výpočet  

 

Pokud počítáme s výstavbu 34 domů v následujících 5 letech a jeden rodinný dům 

považujeme za jednu bytovou jednotku, očekáváme nárůst obyvatelstva v intervalu od 71 do 

88 osob.  

 

Předpoklad na období 2026-2030 

Dle předpokladu očekáváme výstavbu 37 až 42 domů za stanovené období. Některé 

zakreslené pozemky nemají jasně stanovený počet parcel, proto vycházíme z jejich 

minimální a maximální hodnoty. Pro výpočet použijeme stejná data jako v předchozím 

období. Výsledkem propočtu, pokud propojíme výsledky minimální a maximální hodnoty 

počtu parcel, bude interval v hodnotě 77 až 109 nových obyvatel.  

http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/
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Závěrem této analýzy je předpokládaný nárůst obyvatelstva v příštích 10 letech o 148 až 198 

osob v případě, že do ÚPO nebudou přidána nová území pro obytnou zástavbu.  

 

Poslední část kapitoly je věnována předpokládanému vývoji v budoucnu. Ačkoliv 

stanovisko obce ohledně budoucí výstavby v obci je poměrně striktní, autorka se domnívá, 

že v budoucnosti se nelze další výstavbě v obci vyhnout, ať už díky suburbanizačnímu 

náporu nebo tlakům majitelů místních pozemků na změnu jejich funkčnosti. Je jen otázka, 

v jakém časovém horizontu dojde k situaci, kdy tržní podmínky budou natolik atraktivní, 

že majitelé budou mít zájem o prodej. Autorka navrhuje scénář, který zahrnuje pozemky, 

které jsou v ÚPO již definovány jako plochy pro bytovou zástavbu. Z něj vyplívá, že 

obyvatelstvo by v příštích 10 letech mělo vzrůst pouze o 148 až o 198 osob, což je pouze 

7-10 % stávající populace (data k 31.12.2018).  

Případná nerealizace další bytové výstavby neznamená pro obec negativní budoucí vývoj. 

Obec naopak může lépe využít svých zdrojů a lépe uspokojit její současné obyvatele, např. 

investováním do občanské vybavenosti a neustálým zkvalitňováním života v obci.  

 

3.5 Občanská vybavenost 

Obchody a pohostinství  

V obci se nachází dvě prodejny s potravinami – Vietnamské večerky. Jedna se nachází 

v Kozinci a druhá v Holubicích. Dle Google recenzí si návštěvníci stěžují na vyšší ceny než 

v klasických obchodech, ale na druhou stranu jsou rádi, že je v obci nějaká možnost nákupu. 

Nejbližší větší supermarket se nachází v dojezdové vzdálenosti autem v Kralupech nad 

Vltavou. 

V Holubicích je možné navštívit Restauraci Holubička, která leží hned u jezdeckého areálu. 

Restaurace nabízí typicky českou kuchyni a příjemný výhled na koně. Svaz dobrovolných 

hasičů provozuje v Hasičském domě také hostinec. V letních měsících je možné se zde 

občerstvit z nabídky nápojů a lihovin.  

V obci sídlí také vinotéka, kde je možné posedět či si vína zakoupit. Majitel provozuje i 

eshop. Oblíbenou zastávkou v letních měsících bývá pro místní občany Zmrzlina u hřbitova. 
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Ta je otevřená vždy odpoledne přibližně od konce dubna do začátku září a každý den nabízí 

dva druhy točené zmrzliny (Mapy Google, 2019; Mapy.cz, 2019). 

Vzhledem k počtu obyvatel a možnému rozšíření obce v budoucnu není dle autorčina názoru 

kapacita stravovacích zařízení dostačující. Kromě výše zmíněné restaurace zde není možnost 

jiného občerstvení, např. ani jídelna základní školy neposkytuje obědy navíc pro veřejnost 

(zejména pro skupinu seniorů). Stravovací zařízení v přilehlých obcích poskytují možnost 

dovozu hotových jídel do Holubic za poplatek, avšak jedná se pouze o přibližně 6 podniků, 

které nabízejí převážně pizzu, burgery apod. Dále v obci nenalezneme prostor pro posezení 

a setkávání obyvatel, např. kavárna/cukrárna či zařízení podobného typu. Dostupné 

vietnamské večerky určitě nemohou sloužit jako hlavní zdroj nákupu pro místní občany. 

Jejich sortiment a množství potravin jsou i díky menší kapacitě prodejny omezené. Obyvatelé 

mají možnost dojet na větší nákup do přilehlých Kralup autem nebo autobusem, který však 

jezdí pouze pětkrát denně ve všední dny. Na požadavky a preference týkající se stravování 

v obci a nákupních možností se bude autorka ptát v rámci dotazníkového šetření.  

 

Vzdělávání   

V obci se nachází mateřská i základní škola. Mateřská škola se nachází v Kozinci a byla 

vystavěna v rámci projektu Holubí háj v roce 2008. Disponuje kapacitou 84 dětí (zpravidla 

od 3 let) a je rozdělena do 3 tříd. Do jejího vybavení patří i venkovní hřiště (Mateřská škola 

Holubice, 2019).  

Základní škola je rozdělena do dvou budov ve dvou obcích – Holubice a Tursko. 

V Holubicích byla škola založena již v roce 1868, v roce 2010 proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce školní budovy a o 5 let později, v roce 2015, byla přestavěna a rozšířena o další 

dvě podkrovní třídy. Obě dvě školy byly původně samostatné. K jejich sloučení došlo před 

více než 30 lety, kdy došlo k ubývání počtu žáků v obou obcích. V současné době se 

v Holubické škole učí žáci 1. a 2. ročníku a v Turské škole jsou umístěni žáci 3. až 5. ročníku. 

V obou školách se nachází oddělení školní družiny, z kapacitních důvodů je však 

v Holubicích družina určena pouze pro žáky 1. ročníku. Škola nabízí několik zájmových 

kroužků, detailnější informace jsou rozepsány v kapitole 3.9 Kultura a volnočasové aktivity 

(Základní škola Tursko-Holubice, 2019). 
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V budově obecního úřadu je k dispozici veřejná knihovna. Za symbolický členský poplatek 

10 Kč na rok lze využít její služby. Knihovna je otevřena dvakrát v týdnu vždy na několik 

hodin. Informace o nových knihách jsou k dispozici v rámci obecního zpravodaje Naše 

noviny (Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec, 2019).  

Dle aktuálních informací od paní starostky víme, že současná kapacita mateřské ani základní 

školy není dostačující. Z dat o narozených dětech z demografické analýzy vyplívá, že se 

každoročně narodí 35-40 dětí. Kapacita mateřské školky je 84 dětí od 3-6 let. Pokud 

uvažujeme, že dítě navštěvuje školku průměrně 3 roky a počítáme s přírůstkem 40 dětí za 

rok, tak dostáváme požadovanou kapacitu školky 120 dětí, což oproti současné situaci 

vykazuje deficit 30 %. Dále je nutno brát v potaz, že i v rámci přistěhovaných rodin zde bude 

další poptávka. To potvrzuje fakt, že mateřská škola nedisponuje dostatečnou kapacitou 

v současné situaci, a tedy ani neuspokojí budoucí potřebu v případě rozšiřování obce. Co se 

týká školy základní, dostáváme se ke stejnému problému. Základní škola Holubice-Tursko 

má kapacitu 10 tříd, v jedné třídě smí být maximálně 30 dětí, což nepokrývá požadavky obce 

Holubice, natož obce Tursko. Obec nedisponuje základní školou druhého stupně, nejbližší 

taková škole se nachází ve Velkých Přílepech 6 km od obce. V rámci budoucího rozvoje by 

měla obec zvážit rozšíření kapacity obou škol a výstavbu základní školy druhého stupně, aby 

pokryla současnou i budoucí poptávku.  

 

Zdravotní péče 

V budově mateřské školky se nachází zdravotní středisko, kde ordinuje praktický lékař pro 

dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. Dětský lékař do ordinace dochází pouze jednou 

týdně, lékař pro dospělé pacienty ordinuje každý den ráno.  

V obci je k dispozici také moderní zubní ordinace pro dětské i dospělé pacienty. Ordinační 

hodiny jsou každý všední den (Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec, 2019).  

Z dostupných informací bylo zjištěno, že lékař pro dospělé, ani zubní lékařka již nenabírají 

nové pacienty. Opět je potřeba zvážit, zda jsou takto uspokojeny potřeby místních obyvatel, 

převážně seniorů, kteří nemají možnost dopravit se k lékaři ve vzdálenějším městě či je 

potřeba zdravotní péči v obci rozšířit. Ordinace lékaře je využívána pouze v ranních hodinách 

a jeden další den. Jako možnost vyřešení nedostatku kapacity lékařů se jeví pronájem 
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ordinace ve volné časy. Ovšem nevíme, zda je ordinace v osobním vlastnictví lékaře či je 

pronajímána obcí, popřípadě mateřskou školou.  

 

Sportovní vybavenost 

V roce 2012 bylo v Holubicích vystavěno víceúčelové hřiště. Hřiště je k dispozici pro 

veřejnost, za poplatek (v některých časových úsecích i zdarma) si ho lze rezervovat v průběhu 

celého roku. V těsné blízkosti hřiště se nachází ještě velké fotbalové hřiště a workoutové 

hřiště pro veřejnost. Víceúčelové hřiště má své technické zázemí včetně pohostinství, které 

je otevřené při sportovních utkáních a jiných akcích.  

Bývalý areál JZD je v současné době využíván jako agrotechnický komplex, jehož hlavní 

náplní je chov koní spojený s jezdeckým sportem. S dostupných informací nevyplívá, že by 

byly v areálu nabízeny např. veřejné kroužky pro děti, ale spíše se jedná o lekce 

individuálního charakteru a ustájení koní.  

Kulturní dům je v obci využíván jako tělocvična. Konají se zde lekce tělesné výchovy místní 

školy, ale i další sportovní kroužky pro děti i dospělé. Aktuální rozvrh je dostupný na 

webových stránkách obce. V červnu roku 2020 bude zahájena rekonstrukce stávajícího 

kulturního domu. V budoucnu bude určena pouze pro sportovní aktivity, bude se tedy jednat 

o tělocvičnu primárně pro základní a mateřskou školu, místní spolky a sportovní kroužky 

(Oficiální stránky Holubice-Kozinec, 2019; Naše noviny leden-únor 2020, s.3-4).  

Z analýzy sportovní vybavenosti vyplívá, že obec má dobré sportovní zázemí pro 

volnočasové sportovní aktivity, i pro veřejnost. Navíc bude v blízké době zahájena 

rekonstrukce, která nabízené aktivity a školní výuku ještě více zkvalitní.  

 

Komunikace s občany  

Pro komunikaci s občany využívá obec několik komunikačních kanálů. Nejaktuálnější 

informace jsou dostupné na webových stránkách obce www.holubicekozinec.cz a na 

oficiálních Facebookových stránkách obce. Mimo tyto stránky je také založena skupina 

taktéž prostřednictvím sociální sítě Facebook, kam občané obce píšou nejaktuálnější 

informace týkající se například dopravy, plánovaných akcí apod. Tato skupina je však 

neoficiální a není zaštítěná obcí.  

http://www.holubicekozinec.cz/
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Přibližně jednou za dva měsíce je do schránek občanů distribuován zpravodaj „Naše noviny“, 

který taktéž slouží jako zdroj nejaktuálnějších informací.  

Dalším komunikačním nástrojem v obci je místní rozhlas a informační tabule, které jsou 

umístěny u frekventovanějších míst jako je zastávka MHD či prodejna potravin. 

Občané také mohou využít služeb Obecního úřadu. Úřední hodiny jsou vždy v úterý a ve 

čtvrtek. Zbylé dny lze využít Informační centrum včetně služby Czech Point. Na webových 

stránkách obce jsou dostupné kontakty na starostku obce, zaměstnance OÚ a další odpovědné 

osoby (Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec, 2019).  

Využívané komunikační kanály jsou v obci dostatečně rozmanité, aby zajistily přísun 

informací ke všem věkovým skupinám. Autorka však negativně hodnotí přehlednost 

webových stránek obce, kde není snadné se orientovat, nejsou na stránkách vypsané všechny 

aktivity (včetně kroužků a volnočasových aktivit), které jsou v obci nabízeny. Následkem 

může být dostatečné nevyužívání těchto aktivit občany, což se může jevit i tak, že občané o 

dané aktivity nemají zájem. Tento názor je subjektivní pocit autorky, který je však podpořen 

častými dotazy právě ohledně aktivit a kroužků na Facebookové skupině. Tato hypotéza bude 

obsažena v rámci dotazníkového šetření.  

 

Ostatní služby  

V obci žijí podnikatelé, kteří nabízejí kosmetické a kadeřnické služby, prodej textilu a oděvů, 

prodej balónků na oslavy, opravy a servis vozů značky BMW či parní čištění vozů. Dále je 

zde možnost ubytování v soukromí. 

Obec má svůj vlastní hřbitov, ale dle databáze českých hřbitovů nejsou již žádné volné hroby 

k dispozici (České hřbitovy.cz, 2019). Dle rozhovoru se starostkou obec problém nedostatku 

hřbitovních míst aktivně řeší. Aktuálně se zpracovává projekt na výstavbu kolumbária 

v přímé blízkosti stávajícího hřbitova. Souběžným krokem je odprodej hřbitovních míst, 

která nemají svého dědice, zájemcům z obce. 

V Kozinci se mezi bytovými domy nachází 4 dětská hřiště, v Holubicích 1 hřiště vedle 

obecního rybníka (Mapy Google, 2019; vlastní terénní průzkum, 29.2.2020).  

Dětská hřiště v Kozinci byla postavena za podpory místních obyvatel a bytových fondů, a 

proto jsou vyhrazena pro obyvatele určitých bytových domů v jejich blízkosti. Ostatní 

obyvatelé mohou hřiště využívat, přednostně jsou však hřiště určena výše uvedené skupině. 
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Na Facebookové skupině vznikají neshody a obyvatelé jsou s tímto přístupem nespokojeni, 

protože chtějí, aby si i děti, kteří nespadají pod užívaní daného hřiště, na něm mohli hrát. Na 

základě tohoto zjištění a dalších analýz (Příroda a životní prostředí) bude autorka zjišťovat, 

zda je v obci dostatek prostoru pro trávení volného času s dětmi včetně potřebného vybavení.  

 

Z analýzy občanské vybavenosti vyplívá, že obec nabízí služby napříč různými odvětvími. 

Lze konstatovat, že základní občanská vybavenost v obci je dostupná, ale pro zajištění 

většího komfortu obyvatelstva i s ohledem na možnost rozšiřování obce v budoucnu, 

autorka doporučuje zvýšení počtu základních služeb. Jedná se především o širší nabídku 

nákupních možností, ať už se jedná o potraviny či jiné spotřební zboží. Alarmujícím 

prvkem do budoucna je nedostatek sociálních služeb v obci. Jak bylo vymezeno v analýze 

věkové struktury obyvatelstva v kapitole 3.3, počet seniorů v obci stále roste, tento růst 

vytváří potřebu pro zajištění jejich péče, například výstavbou domova pro seniory. 

Z analýzy taktéž vyplívá, že počet dětí do 15 let v obci několinásobně převyšuje kapacitu 

mateřské školky i školy. Obě tyto oblasti tvoří příležitosti pro rozvoj občanského 

vybavenosti. V souvislosti s vybavením školy souvisí i špatný stav kulturního domu, který 

je využíván i pro hodiny tělesné výchovy. Jeho renovace či výstavba nové tělocvičny by 

obci obohatily v mnoha směrech.  

 

3.6 Podnikatelské subjekty a zaměstnanost 

Nezaměstnanost 

data k 31.12.2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Holubice 

% 4,4 2,7 1,9 1,1 1,0 

Počet nezaměstnaných osob 53 35 24 14 16 

Pracovní místa v evidenci ÚP 2 10 11 11 0 

Středočeský kraj 5,4 4,3 3,2 2,6 2,3 

Česká republika 6,2 5,2 3,8 3,1 2,6 

Tabulka 11: Podíl nezaměstnaných v ČR, Středočeském kraji a obce Holubice (v %), počet nezaměstnaných osob a volných 

pracovních míst v evidenci Úřadu práce, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka 11 porovnává % podíl nezaměstnaných osob v rámci celé České republiky, 

Středočeského kraje a obce Holubice. Zároveň udává číselný počet nezaměstnaných osob a 

http://www.czso.cz/
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volných dostupných pracovních míst v evidenci Úřadu práce. Z dat je patrné, že podíl 

nezaměstnanosti v obci je, i historicky byl, v porovnání s krajem i se státem, výrazně nižší. 

Za posledních 5 let se míra nezaměstnanosti v Holubicích pohybovala o 1 až 2 % níže než 

v kraji a celkově klesla o 75 %. Snižující se nezaměstnanost v obci koresponduje s trendem 

poklesu nezaměstnanosti v celé České republice v posledních letech a rychlým růstem české 

ekonomiky.  

Počet nezaměstnaných v obci klesl o 70 %. S rostoucí ekonomikou přibylo více nových 

pracovních míst. Z dat z roku 2019 vyplívá, že poptávka po těchto místech byla zaplněna, 

což přispívá k celkovému trendu snížené nezaměstnanosti.  

 

Podnikatelské subjekty 

Činnost 2009 2014 

2018 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 226 367 477 273 

A: Zemědělství, lesnictví, rybářství 15 19 26 19 

B-E: Průmysl celkem 16 26 42 28 

F: Stavebnictví 29 38 36 19 

G: Velkoobchod a maloobchod; opravy 

a údržba motorových vozidel 
40 72 108 63 

H: Doprava a skladování 9 15 18 15 

I: Ubytování, stravování a pohostinství 17 25 24 13 

J: Informační a komunikační činnosti 7 12 22 19 

K: Peněžnictví a pojišťovnictví 4 23 7 - 

L: Činnosti v oblasti nemovitostí 35 40 39 9 

M: Profesní, vědecké a technické 

činnosti 
27 50 66 40 

N: Administrativní a podpůrné činnosti 4 9 10 5 
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Činnost 2009 2014 

2018 

Registrované 

podniky 

Podniky se 
zjištěnou 

aktivitou 

O: Veřejná správa a obrana; povinné 

sociální zabezpečení 
2 2 2 1 

P: Vzdělávání 3 6 6 6 

Q: Zdravotní a sociální péče - - 3 3 

R: Kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti 
3 6 11 8 

S: Ostatní činnosti 15 24 40 20 

X: Nezařazeno - - - - 

Tabulka 12: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2018, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka 12 znázorňuje podnikatelské subjekty podle jejich převažující činnosti v letech 

2009, 2014 a 2018. Záměrem bylo porovnat data z období před velkým přírůstkem 

obyvatelstva díky projektu Holubí háj v letech 2007 až 2009 se současností a vývojem za 

posledních 5 let. Bohužel tato data v databázi ČSÚ nejsou dostupná, nejzazším rokem je rok 

2009, proto jsou v analýze využívána data z tohoto roku. 

Za posledních 10 let se celkový počet registrovaných podniků v obci více než zdvojnásobil 

na 477 subjektů. Dle statistik ČSÚ je jich ale pouze 273 v současnosti aktivních. Největší 

podíl všech registrovaných subjektů čítající dohromady 53 % tvoří skupiny: velkoobchod a 

maloobchod; profesní, vědecké a technické činnosti; průmysl a činnosti v oblasti 

nemovitostí. Aktivita podniků v 15 skupinách podle ekonomické činnosti (CZ-NACE) 

poukazuje na různorodost místního obyvatelstva, a tedy i různorodé nabídky občanské 

vybavenosti.  

Největší růst v posledních 10 letech zaznamenala skupina kulturních, zábavních a 

rekreačních činností, která vzrostla o 233 %. S nárůstem počtu obyvatel za posledních 10 let 

také vzrostly požadavky na kulturní život v obci a okolí. Zvýšený počet subjektů dokáže snáz 

uspokojit rozdílné potřeby všech skupin obyvatel. To se také týká skupin vzdělávání a 

zdravotní a sociální péče.  

http://www.czso.cz/
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Skupina informačních a komunikačních činností se za určené časové období více než 

ztrojnásobila. Tento růst je pravděpodobně způsoben rozmachem technologií a měnícím se 

složením věkové struktury obyvatelstva směrem k nižšímu průměrnému věku. Další rostoucí 

skupinou je již výše zmíněný velkoobchod a maloobchod, jejichž růst je spojený s nárůstem 

potřeb po rozmanitějším výběru produktů nejenom místního obyvatelstva.  

Mezi největší a historicky nejvýznamnější společnosti operujících v Holubicích jednoznačně 

patří zemědělská farma Miller a sadařská firma Bromil s.r.o. Farma Miller je střední 

zemědělská farma, která v obci funguje již od 17. století. Aktuálně intenzivně hospodaří asi 

na 880 ha půdy. Farma produkuje jak rostlinné, tak živočišné výrobky. V rámci projektu 

Mléko z farmy, který byl spoluzaložen majitelem farmy Miller, lze produkty zakoupit přímo 

z pojízdných prodejen. Kromě typicky zemědělských služeb se farma zabývá taktéž 

odchovem bažantí zvěře, které je v okolí Holubic hojný počet. Společnost Bromil se stará o 

25 tisíc stromů, z nichž se většina nachází v katastru obce Holubice. Firma se taktéž stará o 

svoz bioodpadu z patnácti obcí v blízkém okolí a výsledný produkt využívá pro hnojení 

svých ovocných sadů (Farma Miller, 2000; Bromil, s.r.o., 2000).  

 

Z výše uvedených informací lze vyhodnotit, že trend poklesu nezaměstnanosti se týká i obce 

Holubice. Aktuálně v obci nejsou dostupná pracovní místa. Pracovní možnosti v obci jsou 

limitované z důvodu velikosti obce a neexistenci velkých podniků, a také její blízkosti 

k hlavnímu městu a Kralupům nad Vltavou.  

V posledních 10 letech se v obci podnikatelská aktivita zvýšila, což koresponduje i 

s nárůstem obyvatelstva v obci. Místní podnikatelé se zjištěnou aktivní činností spadají do 

15 různých skupin pracovního odvětví, což značí o různorodosti místního obyvatelstva. 

Z hlediska zdravotní a sociální péče, vzdělávání i kulturních a rekreačních činností můžeme 

říci, že rostoucí počet podnikatelů obec obohacuje a má na ni pozitivní vliv. Překvapením 

byl nízký podíl podnikatelů pracujících v oblasti zemědělství. Důvodem může být měnící se 

charakter obce související s výstavbou nových nemovitostí, ale i historicky dané postavení 

původních místních zemědělců a saturovaný trh. 
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3.7 Příroda a životní prostředí 

Územní plán obce klasifikuje kvalitu životního prostředí na daném území jako dobrou až 

velice dobrou (ÚPO, 2003).  

Celková výměra pozemků obce činí 796,42 ha, z nichž 84,7 % tvoří zemědělská půda (Z) a 

zbylých 15,3 % nezemědělská půda (N). Graf č. 5 vymezuje druhy pozemků v obci. Z grafu 

je patrné, že se jedná především o zemědělsky využívanou oblast díky velkému podílu orné 

půdy. Další významně zastoupenou skupinou jsou ovocné sady. Důvodem je, jak je již 

zmíněno v předešlé kapitole, že na území obce operuje sadařská firma. Území disponuje 

poměrně nízkým procentem podílu lesů a minimálním podílem trvalých travních porostů, 

vodních ploch i zastavěných ploch.  

 

Obec spadá do oblasti, ve které se od roku 2011 nachází přírodní park Okolí Okoře a Budče. 

Ten vznikl již v roce 1997, ale až o 14 let později byl rozšířen o další území včetně Holubic. 

Přírodní park vznikl primárně pro zachování celkového krajinného rázu oblasti, to znamená 

hlavně, aby omezil velké developerské projekty (Eichler, 2011).  

 

67 %
2 %

16 %

0,4 % 6 %

0,6 %
2%

7 %

Druhy pozemků

orná půda (Z)

zahrady (Z)

ovocné sady (Z)

trvalé travní porosty (Z)

lesní pozemky (N)

vodní plochy (N)

zastavěné plochy (N)

ostatní plochy (N)

Graf 5: Druhy pozemků, zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 
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Obrázek 11: Přírodní park Okolí Okoře a Budče, zdroj: www.mapy.cz 

 

V obci se nachází obecní rybník a prochází ji taktéž Holubický potok. Ten dále pokračuje 

severovýchodně od obce skrz zalesněné údolí Rusavky a až u obce Minice se vlévá do 

Zákolanského potoka. Údolí Rusavky působí nejen díky Holubickému potoku romantickým 

dojmem, zároveň patří mezi jedno z mála míst nenarušených člověkem a zachovávajících si 

tak svou atmosféru. Vysoké skály nad potokem, díky jejichž červenému zabarvení dostalo 

údolí svůj název „Rusavky“, vytvářejí prostřednictvím studeného vzduchu stékajícího dolů 

do údolí vlastní mikroklima. Údolí je tak vhodným místem pro přirozený vývoj různých 

druhů živočichů i rostlin (Kralupy nad Vltavou, 2020).  

Na jihovýchodě od obce se nachází vrch Erz měřící 345 m.n.m. se zalesněným Kozineckým 

hájem. V 70. a 80. letech sloužil jako vojenská základna, proto se na jeho vrcholu nachází 

několik budov. V současnosti jsou neobydlené. Vrchol je přístupný cestami pro pěší i pro 

automobily, avšak pouze s povolením OÚ. Důvodem je, že v minulosti se na Erzu tvořily 

nelegální skládky a byla zde pořádána i technoparty. Zalesněný Kozinecký háj je zázemím 

pro zvěř a spadá pod ochranu myslivecké stráže (Naše noviny květen 2015, 2015, s.3-4).  

 

Z analýzy vyplívá, že kvalita životního prostředí v obce je na dobré úrovni. Je ale nutné 

podotknout, že obec má v oblasti přírody a krajiny potenciál pro další rozvoj. Obec 

disponuje především zemědělskou půdou, a naopak nedostatkem prostoru pro trávení 

volného času v přírodě. Autorka se v návrhové části práce zaměří na možnosti revitalizace 

http://www.mapy.cz/
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vrchu Erz, který by tak nebyl pouze přírodním úkazem, ale mohl by se stát i místem pro 

kulturní setkání a cílovou destinací vycházek obyvatel z přilehlých obcí. Další možností 

rozvoje je určitě obecní rybník, v jehož okolí jsou sice k dispozici lavičky k sezení, ale 

další úpravy by zde mohly návštěvníkům strávený čas zpříjemnit. 

 

3.8 Veřejná infrastruktura 

Zásobování vodou, plynem a elektrickou energií 

Obyvatelé Holubic i Kozince jsou zásobováni pitnou vodou ze skupinového vodovodu 

Kladno-Slaný-Kralupy n. Vltavou-Mělník (Mělnická Vrutice). Vodojem je umístěn přímo 

nad Kozincem, cca 1 km od zástavby a jsou na něj napojeny obce Holubice-Kozinec a 

Tursko.  

Obec Holubice ani Kozinec nejsou v současné době plynofikovány, využívají pouze 

elektrickou energii. V obci je zaveden místní rozhlas a veřejné osvětlení (ÚPO, 2003; ČSÚ, 

2016). 

 

Veřejná kanalizační síť a likvidace komunálního odpadu 

Obec disponuje splaškovou kanalizací, veškeré splašky jsou odváděny do čističky odpadních 

vod. Dešťové vody jsou z veřejných ploch a komunikací odváděny samostatně, 

prostřednictvím dešťového systému stok a povrchových žlabů.  

V minulosti prováděla obec Holubice a Kozinec likvidaci odpadů na vlastní skládku, 

v současnosti je prováděn svoz odpadků na řízenou skládku prostřednictvím firmy FCC 

REGIOS a.s. Obě obce soustřeďují tříděný odpad do kontejnerů, které jsou v obci umístěné 

na 10 stanovištích. Mateřská i základní škola mají vlastní popelnice na tříděný odpad 

umístěny před vchodem do budov (ÚPO, 2003; vlastní terénní průzkum, 29.12.2019).  

 

Silniční doprava 

Obcí prochází tři silnice III. třídy, které se napojují na dvě silnice II. třídy - 2 km vzdálenou 

II/101 nazývanou též aglomerační okruh, která byla původně určena k objíždění pražské 

aglomerace a též 2 km východně vzdálenou silnici II/240, která propojuje Středočeský a 

Ústecký kraj. Holubice a Kozinec jsou se sousedními obcemi (Trněný Újezd, Tursko, 

Otvovice, Svrkyně) propojeny silnicemi III. třídy.  
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Obrázek 12: Silniční doprava v obci, zdroj: www.geoportal.rsd.cz 

 

Již v ÚPO z roku 2003 bylo zmíněno, že silnice III/24011 a III/24012 procházející Kozincem 

ze Svrkyně a Turska vykazují některé lokální nedostatky jako nedostatečná šířka, rozhled a 

směrové parametry, ale vzhledem k tehdejší dopravní zátěži byly tyto nedostatky 

považovány za závady v obvyklém rozsahu. Od té doby na silnicích neproběhly žádné 

stěžejní rekonstrukce, které by jejich stav výrazně zlepšily. Lze tedy tvrdit, že v současnosti 

stav vozovek neodpovídá aktuální dopravní zátěži (ÚPO, 2003; Mapy.cz, 2019).  

V obci převažuje zástavba rodinného charakteru, což předurčuje parkování vozidel na 

vlastních pozemcích. Pro bytové domy na území Holubického háje jsou vyhrazena parkovací 

místa pro obyvatele domů i pro návštěvy. Vyhrazená parkovací místa jsou i pro domy pod 

hřbitovem v Holubicích (obrázek č. 13). U objektů občanské vybavenosti jsou vytvořeny 

podmínky pro parkování (ZŠ, MŠ, OÚ, požární dům, sportoviště, hřbitov, rotunda, 

restaurace) (ÚPO, 2003; Mapy.cz, 2019; vlastní terénní průzkum, 29.12.2019).  

 

http://www.geoportal.rsd.cz/
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Obrázek 13: Vyhrazená parkovací stání v Holubicích, zdroj: vlastní 

 

Přeložka komunikace II/240 

Velkým tématem nejen Holubic, ale i dalších obcí v jejich blízkosti, je plánovaná výstavba 

přeložky komunikace II/240, která by měla propojit rychlostní dálnici D7 s dálnicí D8 a 

silnicí II. třídy č. II/101. Pro hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteru a ministra dopravy 

Dana Ťoka je její výstavba prioritou, protože by měla zmírnit tíživou dopravní situaci na 

Kralupsku a v severní části okresu Praha-západ. Stavba by měla začít nejpozději do čtyř let 

a její výstavba by měla trvat asi 3 roky.  

Aktuálně jsou v řešení 2 možné varianty a jedna podvarianta. Varianta A je původní 

variantou dle oznámení, varianta B byla zpracována na základě požadavků dotčených obcí 

dle oznámení. Varianta B je rozpracována do podvarianty B1 s alternativním průchodem 

přeložky mezi vrchem Ers a obcí Tursko. Na základě vypracované studie EIA, která 

posuzovala a vymezovala vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví byla varianta B 

vyhodnocena jako jediná realizovatelná. Obrázek 14 obsahuje výřez mapy, zobrazující území 

Holubic a Kozince, s oběma navrženými variantami včetně významných přírodních prvků. 
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Obrázek 14: Varianty přeložky II/240 v těsné blízkosti obce Holubice-Kozinec, zdroj: Informační systém EIA, vlastní 

zpracování 

 
Obrázek 15: Legenda k Obrázku X ve zkrácené verzi, zdroj: Informační systém EIA, vlastní zpracování 

 

Červeně je vyznačena preferovaná varianta B. Z hlediska dopravní infrastruktury z 

dokumentace vyplívá, že výstavba přeložky přinese do území zklidnění dopravy v obcích. 

Právě varianta B slibuje největší snížení dopravní zátěže a zajištění lepší plynulosti provozu 

a větší bezpečnosti. Díky mimoúrovňovému křížení místní komunikace na trase Holubice-

Tursko by mělo dojít ke snížení rizika nehodovosti, především při dopravě dětí do ZŠ Tursko.  
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Modelové výpočty neprokázaly nárůst imisní zátěže v blízkosti obce Holubice. Výraznější 

nárůst byl zaznamenám v blízké obci Svrkyně, ale jelikož se jedná o lokalitu bez obytné 

zástavby, není toto hledisko považováno za zásadní faktor. Pro stanovenou variantu B bude 

hluk z provozu na navrhované silnici bez omezení plnit stanovené hygienické limity 60 dB 

v denní dobu a 50 dB v noční dobu u stávajících staveb obytné zástavby, rekreačních objektů 

i ploch vymezených územními plány pro bydlení.  

Z hlediska přírodních dopadů nevyhnutelně dojde k záboru velmi kvalitní zemědělské půdy 

o velikosti 65 ha. Zároveň dojde k narušení místních kulturních lokalit, zejména při přiblížení 

k hranicím přírodního parku Okolí Okoře a Budče a při průchodu kolem vrchu Ers. Avšak k 

přímému dotčení ani k významnému ovlivnění ekostabilizační funkce vrchu Ers dle 

dokumentace nedojde, jelikož nejbližší vzdálenost od posuzované přeložky činí 50 m. V 

doplněné dokumentaci je doporučena dosadba dřevin v regionálním biokoridoru RK 1121 od 

okraje obytné zástavby v nejjižnější části obce k silnici III/24012 vedoucí ve směru do 

Turska. (OCP MHMP, 2019; Středočeský kraj, 2019a; Středočeský kraj, 2019b).  

 

Z dostupných informací týkajících se plánovaného projektu lze vyhodnotit, že výstavba 

přeložky by do obce zajistila lepší dopravní dostupnost. Jaké by to mělo dopady na obec z 

hlediska bydlení, můžeme jen ztěží predikovat. Na jednu stranu by lepší dostupnost a 

plynulejší provoz mohly zvýšit atraktivitu obce pro dojíždějící z nebo do měst ležících na 

zmíněných dálnicích D7 a D8, ať už díky možnosti přistěhování se do obce nebo pouze 

využívání místní občanské vybavenosti. Právě zatraktivnění a posílení občanské vybavenosti 

nejen pro občany obce, ale i pro projíždějící, by mohlo zvýšit ekonomickou aktivitu obce. 

Na druhou stranu může naopak strach z dopadů této výstavby udělat lokalitu méně atraktivní 

pro bydlení. Ačkoliv dokumentace Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 

Prahy vylučuje negativní dopady z hlediska hlučnosti a znečištění ovzduší, je jen těžko 

uvěřitelné, že by se charakter historicky zemědělské obce s nízkou frekvencí dopravy 

nezměnil při výstavbě tak významného dopravního uzlu, který několikanásobně zvýší počet 

projíždějících aut v přímé blízkosti obce.  
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Veřejná doprava 

Holubice spadají do oblasti obsluhované příměstskou dopravou hlavního města Prahy. Obcí 

projíždějí čtyři autobusové linky: tři denní a jedna noční. Nalezneme zde tři autobusové 

zastávky: jednu v Holubicích a dvě v Kozinci. Územím neprochází železniční doprava, avšak 

železniční trať je dostupná v dojezdové vzdálenosti v Kralupech nad Vltavou, Libčicích nad 

Vltavou, Zákolanech a Otvovicích. 

• Linka 316 je jediná denní linka spojující Prahu s Holubicemi, vede z pražské Bořislavky 

až na konečnou stanici v Holubicích, případně v Kralupech nad Vltavou (pouze 9 spojů 

v pracovních dnech). Ve všedních dnech je k dispozici 57 spojů, o víkendu 18 spojů. 

Cesta ze zastávky Bořislavka na konečnou zastávku v Holubicích trvá 31 minut. 

• Linka 456 vede od železniční stanice v Libčicích nad Vltavou až do Slaného. Autobusy 

na této lince jezdí pouze v pracovní dny, a to čtrnáctkrát za den. Linka je důležitým 

přímým spojením na železniční stanici v Libčicích n. Vlt., kam cesta trvá 13 minut. 

V Libčicích lze přesednout na vlak ve směru Praha, Masarykovo nádraží, případně do 

Kralup n. Vltavou.  

• Linka 458 jezdí z Holubic pětkrát denně do Kralup n. Vltavou. Dává tedy opět možnost 

přestupu na železniční dopravu, tentokrát v Kralupech n. Vlt. Cesta na železniční stanici 

trvá 15 minut. Linka je pro oblast Holubic v provozu pouze v pracovních dnech.  

• Linka 954 je noční linka poskytující jeden spoj z Vítězného náměstí (1:43) v Praze do 

Holubic a jeden další spoj z Velkých Přílep (1:10) přes Holubice do Čičovic. Žádná další 

doprava v nočních hodinách není dostupná (PID.cz, 2019).  

Autobusová doprava spojuje obec s většími městy v okolí, čímž zajišťuje snazší dostupnost 

těchto lokalit. Avšak lokální spoje jsou v provozu pouze ve všední dny, což znesnadňuje, jak 

možnosti dopravy do přilehlých měst, např. kvůli nákupu pro občany bez automobilu, tak i 

cestování do hlavního města, protože pro cestování nelze využít železniční dopravu. Autobus 

do Prahy jezdí o víkendu méně než jednou za hodinu, což je značně omezující, jelikož je 

nutné si cestu naplánovat s dostatečným předstihem. Průzkum veřejného mínění bude mít za 

jeden z cílů zjistit, zda jsou dopravní možnosti v obci dostatečné, a to z hlediska frekvence i 

tras linek.  
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Pěší a cyklistická doprava  

Z Turska do obce vede žlutá turistická trasa, procházející kolem Obecního úřadu a Rotundy 

Nanebevzetí panny Marie a dále pokračuje až do Otvovic. Přes území Přírodního parku Okolí 

Okoře a Budče vede 14 km dlouhá cyklistická trasa 0080 spojující Dolany, Debrno a 

Holubice s hradem Okoř (Mapy.cz, 2019). 

Podél obecních komunikací jsou vybudovány převážně jednostranné chodníky a v obytných 

zástavbách na území Holubího háje v Kozinci, i v Holubicích Nad Uličkou a v novější 

zástavbě jižně od Obecního úřadu jsou vybudovány obytné zóny (vlastní terénní průzkum, 

29.12.2019).  

 

Obec disponuje dobrým technickým napojením na prvky technické infrastruktury 

(vodovodní i veřejná kanalizační síť, energie). Je dobře propojena s vedlejšími obcemi 

několika silnicemi III. třídy, které jsou v krátké dojezdové vzdálenosti od silnic II. třídy. 

Nicméně stav vozovek procházející Kozincem již zdaleka nekoresponduje s požadavky 

nynější dopravní situace. Výstavba přeložky komunikace II/240 může v budoucnu 

ovlivnit charakter obce i její další růst a vývoj. Autorka vnímá jako stěžejní sledovat 

aktuální informace a připravit se na možné dopady, které by mohly v budoucnu obec 

postihnout. Ačkoliv v Holubicích není železniční stanice, autobusová doprava dokáže 

nahrazovat tento chybějící prvek dopravní infrastruktury. Tři denní a jedna noční linka 

autobusů se momentálně zdají býti dostačující, ale je otázkou, zda méně časté víkendové 

spoje uspokojují potřeby obyvatel. Na to, a také na veřejnou dopravu v nočních hodinách, 

se lze zaměřit v dotazníkovém šetření, které bude určeno občanům obce. Díky turistické 

trase a cyklostezce je obec dostupná i pro pěší turisty a cyklisty.  

 

3.9 Kultura a volnočasové aktivity  

Pro obec Holubice je velmi důležité zachování její integrity a udržování dobrých a 

fungujících vztahů v rámci komunity. Jelikož zde žije velké % starousedlíků i mladých lidí 

s dětmi, obec se v rámci kulturní aktivit snaží uspokojit všechny skupiny obyvatel.  

Mezi tradiční každoroční akce patří hasičský ples, který každoročně zahajuje plesovou 

sezónu. Dále je velmi populární Bakus neboli holubické masopustní veselí s průvodem obcí 

v maskách a zabijačkovými hody a dalším doprovodným programem. Pro mladší 
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spoluobčany se každoročně koná Dětský den se spoustou soutěží a her. Pro starší občany je 

oblíbené Setkání seniorů, kde se mohou potkat a popovídat si se známou osobností (Oficiální 

stránky obce Holubice-Kozinec, 2019). 

 

Níže lze vidět plán akcí pro rok 2020. Akce jsou rovnoměrně rozprostřeny v průběhu celého 

roku.  

Plán akcí pro rok 2020:  

1.1.   Novoroční ohňostroj 

11.1.   Myslivecký ples 

15.2.   Bakus 

13.3.    Hasičský ples 

21.3. + 3. 10.  Bazárek 

18.4. + 17.10.  Vítání občánků 

24.4.   Babinec 

30.4.    Pálení čarodějnic 

6.6.   Dětský den a pouť 

13.6.    Hry bez hranic 

27.6. + 29.8.  Zábava s Typáky 

10.7.    Kabát Revival 

25.7.   Olga Lounová  

19.9.    Pohádkový les  

16.11.   Setkání seniorů 

27.11.   Mikulášská besídka 

6.12.   Rozsvícení vánočního stromečku 

 

O veškerých plánovaných akcích a dalších aktualitách informují webové stránky obce a 

Holubický zpravodaj „Naše noviny“. 

 

V obci funguje řada zájmových a kulturních spolků a sdružení, které pomáhají akce 

organizovat či přispívají finančním darem. Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Kozinec, 

který vykonává nejenom technické zásahy a likvidace požárů, ale zároveň pořádá brigády na 

měsíční bázi, soutěže a zmiňované kulturní akce (Hasičský ples, výpomoc na Dětském dnu, 

Hrách bez hranic, Pálení čarodějnic, Zapálení vánočního stromečku a další). SDH Kozinec 

zastřešuje obec jako zřizovatel. Díky státní dotaci byl v lednu 2020 zahájen projekt na 

rekonstrukci požární zbrojnice. Dle rozhovoru s velitelem výjezdové jednotky v Našich 

Holubické hudební léto 
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novinách ve 4.vydání 2019 bude po rekonstrukci snaha o rozšíření hasičského sportu pro 

ženy a vedení hasičského kroužku pro děti (Naše noviny červenec-září 2019, 2019, s.3-4).  

Dále v obci funguje TJ Sokol Holubice, menší okresní fotbalový klub, za který hrají jak děti 

(mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci), tak i dospělí.  

Pro rodiče s dětmi je k dispozici klub Mimísek. Také v obci najdeme podpůrný spolek 

baráčnický pro udržování zvyků českého národa, rozvíjení kultury a vzdělávání, který zde 

funguje již od roku 1938 (Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec, 2019).  

 

Další pravidelné aktivity pro děti nabízí ZŠ Tursko/Holubice. Děti mohou pravidelně 

docházet na kroužky: papírové tvoření, deskové hry, hraní na flétnu, vědecká kroužek či 

umělecká výtvarná výchova. Obrázky, které děti namalovali, si lze prohlédnout v rámci 

výstav uspořádaných v zasedací místnosti Obecního úřadu. Mimo jiné zde v průběhu roku 

probíhají i další výstavy a přednášky (Základní škola Tursko-Holubice, 2019). 

 

Kulturní dům díky tělocvičně nabízí prostory pro další sportovní i kulturní aktivity. Děti 

mohou docházet na kroužky aerobiku a zumby, dospělí na lekce jógy, tanců či kruhového 

tréninku, které probíhají několikrát do týdne (Oficiální stránky obce Holubice-Kozinec).  

 

Z výše uvedených informací lze vyhodnotit, že kulturní život je v obci velmi pestrý a 

rozmanitý. Obec nabízí celou škálu kulturních akcí i zájmových kroužků pro všechny 

věkové skupiny. Autorka by pouze ocenila větší přehlednost všech dostupných aktivit na 

webových stránkách obce. Aktuálně nejsou všechny zájmové kroužky na stránkách 

uvedeny, což občanům může znesnadňovat jejich nalezení a následné využití všech 

možností, které jsou v obci nabízeny. Jak již bylo zmíněno v přechozích kapitolách, obec 

disponuje třemi jezdeckými areály, je tedy překvapivé, že žádný z těchto areálů 

neposkytuje veřejné jezdecké kroužky pro děti či dospělé.  
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4 Průzkum veřejného mínění  

Nedílnou součástí strategického plánu je zapojení občanů do jeho vytváření prostřednictvím 

průzkumů. Cílem průzkumů je zjistit, co se obyvatelům obce v obci líbí/nelíbí, co jim v obci 

schází nebo co by chtěli změnit. Každý nápad, názor či rada může být inspirací či motivem 

pro rozvoj obce.  

Průzkum veřejného mínění je rozdělen do dvou částí dle použitých nástrojů. Jedním 

z nástrojů jsou pocitové mapy, druhým nástrojem je dotazníkové šetření.  

 

4.1 Pocitové mapy 

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a 

názorů v lokalitách, kde bydlí nebo se pravidelně pohybují. Cílem metody je tedy zjistit, jak 

se občané v dané lokalitě cítí, co jim vyhovuje nebo co by naopak chtěli změnit. Obyvatelé 

obce tedy mohou komunikovat své podněty přímo úřadu obce (Dočkalová, 2016; 

Pocitovemapy.cz, 2015). 

Pro výzkum k vypracování strategického plánu obce byly zpracovány 2 pocitové mapy. 

K jejich realizaci došlo se souhlasem paní starostky dne 20.1. v rámci přednášky Holubice 

pravěké, keltské a románské v zasedací místnosti obecního úřadu. Další sběr dat proběhl 

v rámci terénního výzkumu v obci. Tvorby pocitových map se aktivně zúčastnilo 32 

respondentů, nicméně aktivní diskuze bez zásahu přímo do map se účastnilo odhadem 50 

osob, kteří i tak průzkum obohatili a přispěli svými názory.  

 

První mapa byla zaměřena na to, jak se v obci obyvatelé cítí a kde se jim líbí. Graficky do 

mapy znázorňovali 4 tvrzení.  

- žlutě: „Tady to mám rád/a / tady se mi líbí / tady se cítím bezpečně“. 

- černě: „Tady je to ošklivé / necítím se tu příjemně / bezpečně“.  

- modře: „Tady trávím volný čas“. 

- zeleně: „Tudy nejčastěji chodím“.  
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Obrázek 16: Pocitová mapa 1, zdroj: vlastní zpracování 

 

Z pocitové mapy vyplívá, že se respondenti cítí příjemně/bezpečně a líbí se jim na 

severovýchodě obce v zalesněném údolí Rusavky, kde také nejčastěji tráví svůj čas. To samé 

platí pro Kozinecký rybník nacházející se pod hasičskou zbrojnicí. Další pozitivně vnímanou 

částí obce je oblast Nad Uličkou, kde se nachází jezdecké areály včetně venkovních výběhů 

pro koně. Jedná se o klidnou lokalitu. Oblasti v okolí Obecního úřadu a ulice U Šatlavy byly 

taktéž zmíněny jako příjemně vnímaná místa. Holubí háj je celkově považován za pozitivní 

lokalitu až na parkoviště před Mateřskou školkou v Lesní ulici a parkoviště v Platanové ulici 

před bytovými domy číslo 78 a 79. Tam v minulosti několikrát došlo ke vloupání do 

automobilů či k jejich poškození.  
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Negativně vnímaným místem je Vietnamská večerka v Kozinci. Respondenti si stěžují na 

nepořádek před budovou a na to, že obchod nemá vlastní parkoviště, tudíž auta zastavují 

přímo na ulici či na parkovišti vyhrazeném pro obyvatele bytových domů v blízkosti 

obchodu. Respondenti si nejvíce stěžovali a taktéž v mapě označovali za 

ošklivé/nepříjemné/nebezpečné převážně místní komunikace. Jedná se o černě zbarvené 

úseky na silnici III/24011 vedoucí ze Svrkyně a procházející Kozincem, dále na silnici 

III/24015, která vede z Trněného Újezdu. Respondenti jsou taktéž nespokojeni se stavem 

uličky, která spojuje Holubice s ulicí Nad Uličkou a dále s propojením Holubic a Kozince (U 

Cestičky). Bohužel, ani Kaple sv. Michala jako jedna ze dvou hlavních dominant obce, není 

považována za hezké místo, a to převážně díky stavu, ve kterém se nachází. 

Dětská hřiště v Holubím háji jsou oblíbeným místem pro trávení volného času stejně jako 

Zmrzlina u hřbitova.  

 

Druhá mapa byla naopak zaměřena na to, co obyvatelům v obci schází nebo by změnili. 

Záměrně byla prezentována až jako druhá, aby mohla tvrzení z první mapy případně doplnit 

vysvětlením či návrhem na změnu. K oběma tvrzením byl přiložen záznamový arch ve formě 

seznamu. Respondenti do příslušného seznamu vyplnili, co jim v obci schází a následně do 

mapy zakreslili červenou barvu společně s přiřazeným číslem. Tak v mapě nevznikl zmatek 

kvůli rozsáhlým popisům, ale zároveň byl nápad dohledatelný v seznamu. Totožný postup 

byl pro otázku: „Co byste v obci změnili?“, ale své návrhy respondenti znázorňovali fialovou 

barvou.  
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Obrázek 17: Pocitová mapa 2, zdroj: vlastní zpracování 
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Co Vám v obci schází? Co byste v obci změnili? 

1. Větší obchod (12x) 1. 
Žalostný stav kaple sv. Michala – 

rekonstrukce (5x) 

2. Cukrárna (3x) 2. 
Obchod kazí ráz obytné zóny (bedýnky, 

parkoviště, ošklivá výloha) (2x) 

3. Občasné farmářské/bleší trhy (2x) 3. Rekonstrukce hlavní silnice v Kozinci (8x) 

4. 
Autobusová zastávka „Habrová“ ve směr do 

Prahy (5x) 
4. Chodník (4x) 

5. Pošta (6x) 4. Nadzemní vysoké vedení – do země (1x) 

6. Kulturní/sportovní centrum (10x) 5. Veřejný park bez obytné zástavby (10x) 

7. Venkovní sportovní hřiště (3x) 6. Hezký park u Šatlavy (2x) 

8. Restaurace – Kozinec (2x) 7. 
Špinavé silnice kvůli stavební a zemědělské 

technice (5x) 

9. Centrum obce (služby, obchody) (1x) 8. Chybějící kanalizace (2x) 

10. Škola (6x) 9. Revitalizace cesty (2x) 

11. Pekařství (3x) 10. Zachovat oblast bez zástavby (9x) 

12. Domov pro seniory (2x) X X 

13. Hezký park (4x) X X 

Tabulka 13: Záznamový arch k Pocitové mapě 2, zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak bylo záměrem druhá pocitová mapa částečně potvrzuje výsledky první pocitové mapy a 

doplňuje je o další zjištění.  

Respondenti potvrdili „žalostný stav“ kaple sv. Michala a navrhují její rekonstrukci. Taktéž 

souhlasí, že Vietnamské potraviny v Kozinci kazí ráz obytné zóny a přejí si jejich relokaci. 

Mapa potvrzuje i špatný stav místních komunikací nejenom díky jejich špatnému 

technickému stavu, ale i díky jejich častému znečištění zemědělskou a stavební technikou. 

Několik odpovědí se týkalo revitalizace cesty z Holubic do části Nad Uličkou včetně 

výstavby chodníku, taktéž byla zmíněna cesta od sportovního hřiště ke hřbitovu. Velmi 

oblíbeným návrhem, který se opakoval, byla výstavba veřejného parku. V návrhu jsou 

uvedeny dvě potenciální lokality – u Kozineckého rybníka a místo sadu U Šatlavy. Území 

mezi Kozincem a Holubicemi bylo tématem neplánované diskuze. Účastníci nepodporovali 

myšlenku propojení obou obcí prostřednictvím výstavby na daném území. Zdůraznili, že si 

přejí zachovat oblast bez obytné zástavby. Veškerá výše uvedená stanoviska odpovídala na 

otázku „Co byste v obci změnili?“.  
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Odpovědi, které se vážou k otázce „Co Vám v obci schází?“ byly ještě bohatší. Nejčastěji 

byl zmiňován chybějící větší obchod a kulturní/sportovní centrum. Obchod byl znázorněn na 

kraji obce a to na dvou místech – u silnice směrem ze Svrkyně a na konci obce směrem do 

Kralup. Kulturní/sportovní centrum bylo zakresleno nad ulicí U Šatlavy, kde mělo původně 

stát obchodní centrum, které mělo být otevřené v roce 2018. Jeho výstavba se nerealizovala, 

jelikož nedošlo ke koupi pozemku obcí. To byla v rámci výzkumu oblíbená lokalita, taktéž 

v ní respondenti znázornili: školu, sportovní hřiště a centrum obce (obchody, služby). 

Důvodem oblíbenosti této lokality je, že se nachází v blízkosti hlavní silnice procházející 

obcí a taktéž je v pomyslném středu Kozince. Jedná se tedy o strategicky výhodné území 

dostupné ze všech částí Kozince. Kromě školy byla další nejčastější odpovědí pošta, ta byla 

jednoznačně ztvárněna v rámci Obecního úřadu v centru Holubic. Autobusová zastávka 

„Habrová“ je momentálně vystavěna pouze ve směru do Holubic/Kralup nad Vltavou. 

V opačném směru chybí. Obyvatelé Holubího háje tak musí docházet na vzdálenější zastávku 

v Kozinci. Vznikl tak požadavek na výstavbu zastávky i v opačném směru. Dále byla v mapě 

zakreslena cukrárna na území Holubího háje, pekařství vedle OÚ, opět se objevil park, 

tentokrát však pod Mateřskou školkou v Kozinci. Zmíněn byl i domov pro seniory, restaurace 

v Kozinci či občasné farmářské/bleší trhy na točně před OÚ.  

 

V mapě se odráží závěry ze socioekonomické analýzy, převážně z podkapitoly občanské 

vybavenosti. Potvrzuje záměr zaměřit se na její rozšíření, především výstavbou školy, 

obchodu, kulturního/sportovního centra, domova pro seniory a další občanské 

vybavenosti, kde se mohou občané společně scházet a trávit volný čas, např. zmíněná 

cukrárna nebo pekařství. Na první pohled je překvapivým nápadem požadavek na park. 

V mapě se zobrazil několikrát. Na druhou stranu i z analýzy životního prostředí vyplívá 

nedostatek vyhrazeného prostoru pro trávení volného času v přírodě. Původní myšlenka 

byla spíše revitalizace lokalit, které již v obci jsou (vrch Erz, okolí rybníka), mapa však 

přispěla novým podnětem, na který se tak autorka zaměří i v rámci dotazníkového šetření.  

Zjištění z map také potvrzují nedostačující technický stav silnic, který patřil do závěrů 

socioekonomické analýzy týkajících se infrastruktury. S tím souvisí i požadavek na 

výstavbu zastávky „Habrová“ ve směru z obce do Prahy. Je nutné zdůraznit, že ačkoli 

návrh koresponduje s potřebami obyvatel, nemusí korespondovat s technickými 
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možnostmi na daném území. Silnice je na daném úseku poměrně úzká, je tedy otázka, zda 

by výstavba zastávky byla vůbec z technického hlediska realizovatelná.  

Co se týká konkrétních lokalit, kde byly nápady zakresleny, je nutné vzít v úvahu, že ne 

všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce. To souvisí i s požadavkem na zachování území 

bez obytné zástavby nebo např. na relokaci vietnamské večerky v Kozinci. Pokud jsou 

pozemky v osobním vlastnictví, jsou nějak definovány Územním plánem, obec nemůže 

majiteli zakázat s pozemkem nakládat dle svého uvážení, pokud dodržuje všechna 

ustanovení a přijatá rozhodnutí.  

Celkově autorka hodnotí průzkum jako úspěšný. Ačkoli nebylo jednoduché zapojit 

obyvatele do průzkumu, jelikož často preferovali pouze diskuzi či zapsání do archu bez 

využití mapy, nakonec dosáhli společného souladu. Záměrem bylo získat co nejvíce 

nápadů nehledě na to, zda jsou prakticky realizovatelné či ne. Tento průzkum slouží 

nejenom jako metoda pro sběr dat, ze kterých budou vyplívat návrhy v poslední části 

práce, ale také jako další podklad pro vytvoření dotazníkového šetření, kterým se bude 

zabývat následující podkapitola.  

 

4.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím online platformy a od 9.-29. března 2020 bylo 

zveřejněno na Facebookových stránkách obce. Po konzultaci s paní starostkou jsme dospěly 

k rozhodnutí, že dotazníky nebudou distribuovány v papírové podobě. Důvodem byl 

očekávaný negativní ohlas k této metodě získávání informací. Facebooková skupina je 

tvořena téměř 1600 členy. Autorka si je vědoma, že na sociálních sítích se nebudou angažovat 

lidé všech věkových kategorií, zejména senioři, proto poprosila své spoluobčany i o získání 

dat od starších členů svých rodin. Celkem se podařilo získat 126 odpovědí, což tvoří přibližně 

8,5 % obyvatel obce nad 15 let. Autorka očekávala větší návratnost i vzhledem k aktuálním 

opatřením týkající se nouzového stavu ČR. Skutečnost, že i přes několik výzev 

k opakovanému vyplnění dotazníku, návratnost nebyla ani 10 %, potvrzuje stejný dojem 

autorky, získaný z šetření pomocí pocitových map, a to, že občané nemají zájem se zapojovat 

do reálných aktivit, které mohou pomoci obec rozvíjet. Fakt, že analýza výsledků dokládá, 

že 12 dotazníků nebylo dokončených, tudíž se ani výsledky vyplněných částí nedají do 
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závěrů dotazníkového šetření použít, ještě více potvrzuje tento dojem. Tyto nedokončené 

dotazníky tedy nejsou v zahrnuty v konečném výstupu.  

 

 
Graf 6: Pohlaví respondentů, zdroj: vlastní zpracování 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 96 žen a 30 mužů. Tento poměr je způsoben tím, že a) 

je v obci více žen než mužů a za b) ženy jsou více ochotnější vyjadřovat své názory, což je 

potvrzeno i samotným dotazníkem, konkrétně jejich detailnějšími a častějšími odpověďmi 

na otevřené otázky.  

 

 
Graf 7: Věk respondentů v %, zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalším zjišťovaným identifikačním údajem byl věk. Téměř polovina respondentů se nachází 

ve věku 36-50 let, následuje skupina 25-35 let, která tvoří 33 % všech odpovědí. Respondenti 

nad 50 let, kteří byli v dotazníku rozdělení do dvou skupin, tvoří přibližně stejný podíl jako 
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skupina ve věku 15-25 let. Důvodem nízké návratnosti skupin nad 50 let je pravděpodobně 

elektronická forma dotazníku a větší pravděpodobnost, že nejsou uživateli sociální sítě 

Facebook, a tudíž ani členy Holubické skupiny. Na druhou stranu několik odpovědí bylo 

vyplněno za celé rodiny, což bylo zmíněno v rámci otevřených otázek, tudíž níže uvedená 

věková struktura může podhodnocovat účast méně zastoupených skupin.  

 

 
Graf 8: Nejvyšší dokončené vzdělání, zdroj: vlastní zpracování 

 

Další otázka byla zaměřena na vzdělání občanů. Dle grafu 8 v obci jasně převažují obyvatelé 

s vyšším vzděláním. Ti tvoří víc jak polovinu všech respondentů. Výsledky tak potvrzují i 

zjištění z analýzy vzdělání z demografické sekce socioekonomické analýzy, kde 

vysokoškolské a vyšší vzdělání jasně převažovaly. Druhý největší podíl tvořili respondenti 

se středním odborným vzděláním s maturitou. Pouze 15 respondentů (11 %) má střední 

odborné či základní vzdělání. Tyto výsledky ukazují, že iniciativu pro rozvoj obce mají 

především občané s vyšším dosaženým vzděláním.  
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Graf 9: Délka žití v obci, zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující otázka byla zaměřena na to, jak dlouho občané v obci žijí. Z grafu 9 lze vyčíst, 

že 14 % respondentů v obci žije od narození a 7 % více než 15 let. Tato data jsou pro nás 

stěžejní, protože dle jejich odpovědí můžeme zjistit, jak se obec v průběhu let měnila a zda 

se změnila k lepšímu.  

Dále z grafu vyplívá, že 38 % respondentů v obci žije 7-15 let, což znamená, že se jedná o 

občany, kteří se do obce přistěhovali v rámci výstavby Holubího háje. Tato skupina je pro 

nás důležitá, protože se do obce nastěhovala v období její největší transformace a stavebního 

boomu. Díky ní máme možnost zjistit, zda byla očekávání respondentů v dané skupině 

ohledně života v obci naplněna.  

Druhou největší skupinou jsou občané, kteří v obci žijí 2-6 let, ty tvoří celkových 31 %. Tito 

občané v obci žijí relativně krátkou dobu, ale natolik dlouho, aby se již zabydleli a začali se 

více integrovat do života v obci a angažovat se v komunitním dění.  

Poslední skupina obyvatel žijících v obci méně než 2 roky tvoří 10 % respondentů. Jedná se 

o poměrně nové občany, proto pohled na život v obci z jejich perspektivy může přinést nový 

náhled, např. na chod obce, na mezilidské vztahy (v rámci jejich vlastní integrace) a kulturní 

dění.  
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Graf 10: Dojíždění za prací/studiem, zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 10 znázorňuje odpovědi na otázku, kam respondenti dojíždějí za prací či studiem. 

Jednoznačnou odpovědí je Praha, kam denně směřuje 71 % všech dotázaných. Druhou 

největší skupinou jsou respondenti tvořících 15 %, kteří nikam nedojíždí, protože nemají 

zaměstnání/nestudují. Předpokladem je, že se jedná převážně o ženy na mateřské dovolené a 

seniory. Přibližně 6 % odpovědělo, že dojíždí jinam, jednalo se převážně o vesnice či města 

v blízkém okolí Holubic.  

 

 
Graf 11: Část obce, ve které respondenti bydlí, zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední otázka týkající se identifikačních údajů byla zaměřena na místo bydliště v rámci 

obce. Překvapivým výsledkem je, že 30 % všech respondentů pochází ze staré zástavby. Toto 

číslo relativně koresponduje s odpovědí, že 21 % dotázaných žije v obci déle než 15 let. Ve 
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zbývajících 9 % případů se může jednat o prodej nemovitosti ve staré zástavbě původním 

vlastníkem nebo o výstavbu nového domu ve staré zástavbě Holubic, kde se dle změn ÚPO 

v posledních 10 letech stavělo. Více než polovina respondentů žije v zástavbě Holubí háj. 

Dohromady s oběma novými zástavbami tyto skupiny tvoří 70 %, což odpovídá 79 % 

respondentů žijících v obci méně než 15 let s ohledem na výše uvedených 9 %.  

 

Z analýzy identifikačních údajů respondentů vyplívá, že ačkoliv jejich věková struktura 

neodpovídala původní představě o výsledcích dotazníku, protože skupiny nad 50 let, jejichž 

představitelé byli považovány za starousedlíky, tvořili pouze malý podíl respondentů, další 

výsledky tento fakt vyvrátily. Více než 20 % respondentů žije v obci více než 15 let, tudíž 

žili již před projektem Holubí háj a z toho důvodu je lze v rámci tohoto výzkumu považovat 

za starousedlíky. Z hlediska konkrétních potřeb, nelze opomenout, že skupina seniorů není 

v rámci výzkumu reprezentativně zastoupená. Na druhou stranu právě tato skupina byla 

hlavními respondenty v rámci Pocitových map.  

Dle očekávání tvoří převážnou skupinu respondentů občané v produktivním věku, kteří se do 

obce nastěhovali v rámci projektu Holubí háj nebo později. Tito občané jsou pro obec 

důležitým článkem, jelikož mohou být jedním z potenciálních zdrojů k financování projektů 

k rozvoji obce, jak bude přiblíženo v následující sekci dotazníku. 

 

Druhá část dotazníku se již týká konkrétních otázek týkajících se rozvoje obce. Úvodní 

otázka se zaměřuje na posouzení spokojenosti v obci.  

 

 
Graf 12: Spokojenost občanů se životem v obci, zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků vyplívá, že téměř 95 % respondentů je se životem v obci spokojeno nebo spíše 

spokojeno. Pouze 1 respondent odpověděl, že je velmi nespokojen, zbývajících necelých 5 

% je spíše nespokojeno. Důvody jejich nespokojenosti se budeme zabývat v dalších otázkách 

dotazníku.  

 

V další otázce dotázaní hodnotili jednotlivé aspekty v obci na škále od 1-4, kde 4 znamenala 

nejlepší hodnocení. Jednotlivé výsledky znázorňuje tabulka 14. K hodnocení bylo vybráno 7 

aspektů. Jedná se o oblasti, o kterých ze socioekonomické analýzy a pocitových map zatím 

nemáme dostatek informací. Cílem je tedy zjistit aktuální stav z hlediska vnímání 

reprezentativního vzorku. Součástí této otázky byla i možnost doplnění slovní odpovědi 

k jednotlivým aspektům, případně doplnění nového aspektu, který hodnotícím v tabulce 

chyběl.  

 

Aspekt / Hodnocení  
4 3 2 1 

Velmi dobrý Dobrý Dostačující Nedostačující 

Kulturní život a pestrost akcí 
31 63 25 7 

24,6 % 50,0 % 19,8 % 5,6 % 

Místa pro trávení volného času 
11 48 42 25 

8,7 % 38,1 % 33,3 % 19,8 % 

Možnost stravování 
4 25 46 51 

3,2 % 19,8 % 36,5 % 40,5 % 

Frekvence MHD a počet 

zastávek 

40 51 31 4 

31,7 % 40,5 % 24,6 % 3,2 % 

Komunikace s občany 
41 57 25 3 

32,5 % 45,2 % 19,8 % 2,4 % 

Mezilidské vztahy v obci 
38 61 20 7 

30,2 % 48,4 % 15,9 % 5,6 % 

Množství kontejnerů a 

frekvence odvozu 
34 50 24 18 

27,0 % 39,7 % 19,0 % 14,3 % 

Celkem 
199 355 213 115 

22,6 % 40,2 % 24,1 % 13,0 % 
Tabulka 14: Aspekty hodnocení, zdroj: vlastní zpracování  

 

Z celkového souhrnu výsledků vyplívá, že vybrané aspekty byly hodnoceny převážně 

stupněm 3 jako dobré, poté následovalo hodnocení stupněm 2 jako dostačující, v těsném 

závěsu bylo hodnocení 4 – velmi dobré a pouze 13 % všech odpovědí bylo označeno za 
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nedostačující stupněm 1. Celkově bylo téměř 63 % odpovědí označeno stupněm 3 nebo 4, 

což autorka hodnotí velmi pozitivně.  

 

Kulturní život a pestrost akcí byl hodnocen pozitivně, téměř 75 % respondentů považuje tento 

aspekt za dobrý až velmi dobrý. V rámci otevřené otázky bylo zmíněno, že se dotázaným líbí 

pestrost a množství akcí (4x) a pozitivní přístup obce (1x). Pouze dvakrát bylo zmíněno, že 

je v obci malé kulturní vyžití. Ze socioekonomické analýzy vyplívá, že obec nabízí celou 

škálu kulturních akcí a aktivit pro všechny věkové kategorie, každý člověk je však unikátní 

a má své individuální potřeby i očekávání, v rámci kapacit obce nelze očekávat, že je možné 

všechny tyto individuální potřeby uspokojit.  

 

Místa pro trávení volného času byla hodnocena převážně dobře (38 %) až dostatečně (33 %). 

Téměř celých 20 % označilo tento aspekt za nedostačující a pouze 9 % ho hodnotilo jako 

velmi dobrý. V rámci slovního ohodnocení bylo 7x zmíněno, že zde není dostatek míst, kde 

trávit volný čas včetně nedostatku laviček, na kterých by se dalo posedět. Dále byl vyjádřen 

názor (3x), že dotazovaní nabývají dojmu, že veškerá energie obce je soustředěna na část 

obce Holubice. Respondenti si přejí, aby obec více podpořila oblast Holubího háje. Dvě 

odpovědi vyjadřovali pochvalu obci za lepší stav sportovišť a obecně sportovního vyžití 

v obci oproti minulosti.  Šestkrát bylo v dotazníku zmíněno, že v obci chybí park, dvakrát 

chybějící dětský koutek/zázemí.  

 

Možnosti stravování byly v rámci všech aspektů hodnoceny nejhůře. Téměř 41 % 

respondentů je považuje za nedostačující a dalších 37 % pouze za dostačující. Pouze 23 % je 

hodnotí jako dobré až velmi dobré. Celkem 19 slovních odpovědí vyjadřuje nespokojenost 

s nedostatkem stravovacích zařízení přímo v obci. Respondenti by preferovali novou 

restauraci/moderní restauraci, zejména pizzerii, bistro, pohostinství, místo, kam zajít „na 

pivo“, dále cukrárnu, kavárnu nebo pekařství, kde by mohli i trávit volný čas. Dalších 8 

odpovědí obsahovalo nespokojenost s možnostmi dovozu hotových jídel z restaurací v okolí. 

Na jednu stranu oceňují možnost objednat si hotové jídlo, na druhou stranu považují výběr 

za nedostatečný. V obou případech byla často zmiňována italská kuchyně, do obce je sice 

možnost objednání pizzy, respondenti by však uvítali větší rozmanitost druhů pokrmů.  
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Frekvence MHD a počet autobusových zastávek byl hodnocen relativně kladně. Pouze 25 % 

respondentů hodnotilo aspekt jako dostačující a 2 % jako nedostačující. Mezi důvody jejich 

nespokojenosti patří převážně chybějící zastávka „Habrová“ ve směru do Prahy, jelikož si 

respondenti (3x) stěžovali na dlouhou dochozí vzdálenost z Holubího háje na stávající 

zastávku. Druhým hlavním důvodem je nedostatečná frekvence lokální spojů, zejména do 

Kralup a do dalších přilehlých obcí (Otvovice). Respondenti se díky tomu cítí v obci 

izolovaní od ostatních obcí. Hrozbou taktéž byla nedostatečná frekvence spojů do budoucna 

z důvodu pokračující zástavby a možného rozšiřování obce. Aspekt byl ale hodnocen i 

pozitivně, a to hlavně díky zlepšení frekvence MHD oproti minulosti.  

 

Komunikace s občany přináší v rámci otevřených odpovědí protichůdné názory. Na jedné 

straně je komunikace hodnocena pozitivně, respondenti (6x) oceňují dostupnost aktuálních 

informací na webových stránkách i Facebookové stránce, na druhé straně stejný počet 

respondentů zmiňuje opak, tedy zastaralé webové stránky a že webové stránky nejsou 

pravidelně aktualizované. Ze souhrnu všech odpovědí lze vyčíst, že nejvíce dotázaných 

odpovědělo, že komunikace v obci je dobrá až velmi dobrá. Pouze 22 % s tímto hodnocením 

nesouhlasí.  

 

Přibližně stejně byly hodnoceny mezilidské vztahy v obci, které 48 % respondentů hodnotí 

dobře a celých 30 % dokonce velmi dobře. Slovní vyjádření pocházela však primárně od 

občanů, kteří s tímto hodnocením nesouhlasí, jelikož byly zmíněny jen negativní, a hlavně 

zhoršují se vztahy v obci. Nejčastěji (8x) byl zmíněn nesoulad a chybějící blízkost a vřelost 

mezi původními občany a „náplavou“ (doslovný výraz z odpovědí), což je spojeno s tím, že 

se mezi sebou občané přestávají zdravit (5x) a že nově přistěhovalí občané nemají o obec 

zájem a záměrně se vůči ostatním izolují (3x). Pozitivně hodnocená byla pouze Facebooková 

skupina, kde si lidé vzájemně pomáhají, ale i ohledně této skupiny se objevily negativní 

komentáře, převážně se respondentům nelíbí chování některých občanů, chybějící tolerance 

a zbytečné hádky a neshody.  
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Množství kontejnerů a frekvence odvozu hodnotí respondenti spíše pozitivně – 67 % označilo 

stupněm dobrý až velmi dobrý. Ze slovních komentářů vyplívá, že kontejnery jsou často plné 

a nelze je tedy kvůli tomu využívat (8x), jejich špatné rozmístění v rámci obce (převážně 

v Holubím háji) a hlavně, že lidé neumí odpad správně třídit (7x), proto je v jejich blízkosti 

často nepořádek.  

 

 
Graf 13: Průměrné známky hodnocení jednotlivých aspektů, zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 13 znázorňuje průměrné hodnocení jednotlivých aspektů. Celkové výsledky jsou 

překvapivě pozitivní, všechny aspekty, až na možnosti stravování a místa pro trávení volného 

času, jsou průměrně hodnoceny okolo stupně 3 – dobrý. Možnosti stravování mají nejhorší 

hodnocení, což vyplívá z nedostatku stravovacích zařízení i možností dovozu jídel, jak je 

popsáno výše. Druhý nejhůře hodnoceným aspektem jsou místa pro trávení volného času, u 

kterých občané zmínili jejich nedostatek. Dále následuje množství kontejnerů a frekvenci 

jejich odvozu, kulturní život a pestrost akcí a nejlépe hodnocené jsou mezilidské vztahy 

v obci a komunikace občany. Tyto dva aspekty jsou překvapením, jelikož bylo na základě 

informací ze socioekonomické analýzy očekáváno, že budou hodnoceny mnohem hůře. Na 

druhou stranu, žádný z aspektů není hodnocen nejvyšší známkou, tudíž ve všech oblastech 

nalezneme možnosti pro zlepšení.  
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V rámci otázky týkající se aspektů měli respondenti možnost k jejich slovnímu ohodnocení 

připojit i aspekty, které jim v rámci otázky chyběly. Mezi nejčastější odpovědi patří: kvalitní 

obchod s potravinami (7x), pošta (3x), upravené cesty pro procházky mimo obec (3x), 

bankomat (3x), kulturní dům (3x), dále po jednom hodnocení: parkovací místa, bezpečnost, 

nedodržování pravidel silničního provozu, špatný stav silnic, častější ordinační hodiny 

lékařů.  

Další otázka byla zaměřená na to, co se občanům v obci líbí a nelíbí. Z pocitových map jsme 

zjistili místa, kde se jim líbí/nelíbí nebo se cítí příjemně/nepříjemně. Cílem této otázky bylo 

zjistit konkrétní příklady.  

 

 
Graf 14: Co se občanům v obci líbí, zdroj: vlastní zpracování  

 

Graf 14 představuje odpovědi, které se na otázku „Co se Vám v obci líbí?“ vyskytovaly 

nejvíce. Nejčastějšími odpověďmi byly opět mezilidské vztahy v obci a kulturní akce, jak již 

vyplynulo z předchozí otázky, dále občané oceňují klid v obci díky její velikosti, která je 

taktéž vnímána pozitivně a umístění obce v blízkosti Prahy a letiště. Občanům se také líbí a 

váží si práce a snahy vedení obce a dodávají, že obec za stávajícího vedení prosperuje a 

vnímají veliký rozdíl oproti minulosti. Pozitivně byla také vnímaná frekvence MHD na lince 

do Prahy. Líbil se i stav dětských hřišť a stav obou škol. Občanům se také líbí charakter obce 

a několikrát zmínili, že se cítí bezpečně (3x).  
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Graf 15: Co se občanům v obci nelíbí, zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu 15 můžeme naopak pozorovat, co se občanům v obci nelíbí. Ačkoli mezilidské 

vztahy v obci hodnotí pozitivně, jak vyplívá z předchozích otázek, dle výsledků v obci 

působí rivalita mezi starousedlíky a nově přistěhovanými občany. Obě skupiny si na sebe 

vzájemně stěžují – starousedlíci nejsou spokojeni s tím, že dle jejich názoru mladí lidé 

nezdraví, nechovají se slušně a nedostatečně se zapojují v rámci obce; naopak nově 

přistěhovaní občané, kam dle výsledků paradoxně spadají i obyvatelé bydlící v Holubím háji 

téměř 15 let, označují chování starousedlíků za nevhodné kvůli častým roztržkám ve 

Facebookové skupině, zbytečným vyvoláváním konfliktů, např. díky obviňování za 

nepořádek v obci, za to, že díky nim obec ztrácí svůj charakter, stává se z ní město a pozbývá 

tak klid. Je tedy otázkou, zda je označení rivality mezi těmito dvěma skupinami správné, zda 

bychom neměli označit za rivaly spíše občany staré zástavby vs. občany, kteří žijí v novější 

zástavbě, převážně v Holubím háji. I přesto lze mezilidské vztahy označit za pozitivní, a to 

právě na úrovni místních komunit (sousedská pomoc, lidská soudržnost).  

Dále respondenti zmínili špatný stav komunikací, kam spadá i nepřiměřená vytíženost 

v poměru k jejich stavu. Stav přírody a zeleně úzce souvisí s odpovědí, že se „není kam 

projít“. Občané odpovídali, že jim chybí, že obec není dostatečně propojena turistickými 

stezkami/cestami s ostatními obcemi, či např. vrchem Erz, dále by uvítali, kdyby se v obci 

vysadilo více dřevin. Dále upozornili na špatný stav kulturního domu a památek v obci a 

vyjádřili obavy z toho, jak bude mateřská i základní škola řešit jejich nedostatečné kapacity. 
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V obci se často pohybují volně zvířata, hlavně psi, kteří utekli majitelům. Jedná se o velmi 

častý problém, o kterém se občané informují prostřednictvím Facebookové stránky.  

 

 
Graf 16: Akce/aktivity/služby, které by občané v obci uvítali, zdroj: vlastní zpracování 

 

Další otázkou, jejíž výsledky jsou interpretovány v grafu 16, bylo, jaké akce/aktivity/služby 

by občané v obci uvítali. Nejčastěji zmiňovaná byla pošta, a to jak její výstavba v rámci obce, 

tak i požadavky na výrazné zlepšení aktuálních doručovacích služeb. Občané si stěžují, že 

pošta nedoručuje zásilky domů a občas do schránky ani nedostanou avízo o nedoručení 

zásilky. Musí tak dojíždět do nejbližší pošty v Tursku, což bývá problematické v případě, 

když občan nemá k dispozici automobil. Další nejčastěji zmiňovanou odpovědí byl obchod 

s potravinami, který už byl zmíněn v rámci druhé otázky. Na další příčky respondenti umístili 

stravovací provozovny, nejčastěji zmiňovanou kavárnu, kde by se rádi scházeli a trávili 

společně volný čas, dále restaurace či bistro, cukrárnu a méně často pekařství. Právě u 

kavárny/cukrárny/pekařství uváděli, že by preferovali, kdyby dané zařízení bylo umístěno 

v rámci Holubího háje, jelikož tam se dle jejich názoru soustředí nejvíce maminek na 

mateřské, které mají zájem o jejich využívání. Jako už dříve byla zmíněna nová tělocvična či 

sportovní centrum, které by mohly využívat obě školy i veřejnost. S tím souvisí i aktuální 

nedostatek kroužků pro děti, převážně sportovních, a to i pro větší děti. Kdyby byla v obci 
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vystavěna nová tělocvična, příp. sportovní centrum (např. s tenisovým kurtem), bylo by více 

možností zapojit občany do sportovních aktivit. Občané taktéž uvedli akce pro sdružení, které 

úzce souvisí s pocitem nedostatečné soudržnosti mezi obyvateli obou obcí. Zmínili, že by se 

jim líbilo, kdyby se mohli více zapojit při organizování akcí, např. společně vyrábět masky 

před každoročním Bakusem, či kdyby v obci byli, např. farmářské trhy, dílny pro tvoření či 

organizované procházky/výlety po okolí. Dále by respondenti uvítali druhý stupeň základní 

školy, aby děti nemuseli jezdit do okolních vesnic, bankomat a již zmiňovaná nástupní 

zastávka Habrová.  

 

 
Graf 17: Do jakých projektů by měla obec investovat, zdroj: vlastní zpracování 

 

Předposlední otázka byla zaměřena na konkrétní projekty/oblasti, které byly vybrány na 

základě závěrů ze socioekonomické analýzy a pocitových map. Dotazovaný měl vybrat max 

5 možností z uvedeného seznamu, do kterých by měla obec investovat. Dále byla možnost 

zvolit políčko jiné a doplnit vlastní nápad.  

Mezi tři hlavní oblasti respondenti vybrali rozšíření MŠ a ZŠ z důvodu jejich nedostatečných 

kapacit, dále obchod s potravinami a rekonstrukci místních komunikací. Dále následovala 
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výstavba kulturního domu, doplňkové obchody jako kavárna či cukrárna a pošta. Mezi 

oblasti, které se mezi odpověďmi na otevřené otázky zatím neobjevili, patří výstavba parku, 

která byla hodnocena 37 hlasy, revitalizace obecního rybníku, letní plovárna a revitalizace 

vrchu Erz. Všechny tyto oblasti, které mají relativně vysoké hodnocení souvisí se špatným 

stavem přírody a zeleně a s tvrzením, že v rámci obce není dost míst na trávení volného 

času/možností procházek. Méně často byli zmíněné sociální služby, a to výstavba domova 

seniorů i možnost výpomoci seniorům. O rozšíření kapacity hřbitova a školní autobus byl 

nejmenší zájem.  

 

Poslední otázka se vztahovala k sekci bydlení, konkrétně na to, jaký mají občané názor na 

rozšiřování obce další zástavbou. Otázka byla otevřená, výsledky byly zařazeny do kategorií 

znázorněných v grafu 18.  

 

 
Graf 18: Názory občanů na případné rozšiřování obce novou zástavbou, zdroj: vlastní zpracování  

 

Přesně polovina dotazovaných vyjádřila negativní názor k případné nové zástavbě a rozšíření 

obce. Jako nejčastější důvody uvedli: hrozící přelidněnost v obci, nedostatečná kapacita 

občanské vybavenosti a možná ztráta identity obce.  

Pozitivně novou výstavbu hodnotilo 26 % respondentů. Jejich odpovědi odůvodnili nejčastěji 

domněnkou, že: pokud dojde k rozšíření obce, obec bude nucena vystavět novou občanskou 
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vybavenost a zkvalitnit její služby a že další výstavba společně s novými občany může 

přinést obci nový kapitál.  

Neutrální názor vyjádřilo téměř 20 % dotázaných. Jejich odpověď by byla ve všech případech 

ano, kdyby byly dodrženy následující podmínky: rozšíření občanské vybavenosti a kapacit 

obou škol a rekonstrukce místních komunikací. Pokud by tyto podmínky byly splněny, 

občané se rozšíření obce, včetně nové zástavby, nebrání. Pokud bychom tedy sečetli pozitivní 

a neutrální odpovědi, dostáváme se k velmi rozporuplnému názoru, jelikož přibližně 

polovina obyvatel je pro a polovina proti nové zástavbě.  

Pět respondentů odpovědělo, že jim ne rozšiřování obce novou výstavbou nezáleží.   

 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že obyvatelé jsou se životem v obci převážně 

spokojeni. Pozitivně hodnotili převážně mezilidské vztahy v obci, pestrost kulturních akcí 

a aktivní komunikaci obce s veřejností. Dále oceňovali snahu obce o její neustálé 

zlepšování a občané žijící v obci delší dobu zhodnotili, že v mnoha aspektech opravdu 

došlo oproti minulosti ke zlepšení. Negativně lidé hodnotili vztahy mezi starousedlíky a 

nově přistěhovalými čili obyvatele staré zástavby s obyvateli Holubího háje, dále stav 

komunikací a stav přírody a zeleně. Nejčastěji by v obci uvítali poštu, větší obchod 

s potravinami a místo, kde by se dalo „posedět“, např. kavárnu. Přejí si, aby obec 

investovala do rozšíření kapacit základní a mateřské školy, do zlepšení stavu přírody a 

vytvoření nových míst pro trávení volného času. S rozšiřováním obce prostřednictvím 

nové zástavby občané spíše nesouhlasí, ale pokud by byly dodrženy určité podmínky 

rozvoje obce, např. dostatečné rozšíření občanské vybavenosti, tak jsou výsledky obou 

skupin, pro a proti, srovnatelné. 
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5 Závěry z analýz 

Socioekonomická analýza 

V rámci socioekonomické analýzy bylo zjištěno, že Holubice je obec nacházející ve 

Středočeském kraji asi 17 km od centra Prahy. Jedná se o významnou historickou obec 

zemědělského charakteru.  

Mezi pozitivní stránky obce lze zařadit kulturní život, který je v obci velmi pestrý. Pro obec 

je důležitá soudržnost obyvatelstva a dobré vztahy, proto nabízí celou škálu kulturních akcí 

i zájmových kroužků pro všechny věkové skupiny. Dalším pozitivním prvkem je kvalita 

životního prostředí, která je na velmi dobré úrovni a také fakt, že se obec nachází v klidové 

lokalitě. I přesto disponuje dobrým dopravním spojením, jak prostřednictvím osobních 

automobilů, tak veřejné dopravy. Obcí prochází turistická trasa i cyklostezka, což ocení 

příznivci sportu, pro které je v obci k dispozici i víceúčelové hřiště či venkovní posilovna. 

Co se týká další občanské vybavenosti, obec sice nabízí základní služby, má však velký 

potenciál pro rozvoj nejen kvůli zajištění většího komfortu pro stávající občany, ale i díky 

možnosti dalšího rozšiřování obce. To se týká především nákupních možností, stravovacích 

zařízeních a míst pro trávení volného času. Aktuální hrozbou do budoucna je především 

rostoucí počet seniorů a vysoký podíl mladé populace do 15 let a s tím spojený nedostatek 

služeb pro tyto dvě věkové skupiny. Jedná se převážně o nedostatek sociálních služeb a 

nedostatečné kapacity mateřské i základní školy. S tématem občanské vybavenosti úzce 

souvisí i volnočasové aktivity, kterých je dle analýzy v obci nabízeno dostatečné množství. 

Co ale v obci schází je nedostatek prostoru pro trávení volného času v přírodě, chybí zde 

jakási cílová destinace, místo, ke kterému budou lidé v rámci svých procházek směřovat. 

Ačkoli dopravní infrastruktura v obci nabízí dobré dopravní spojení s hlavním městem i 

ostatními obcemi v okolí, stav vozovek již zdaleka nekoresponduje s požadavky nynější 

dopravní situace.  

Z analýzy ale také vyplívá, že obec se o své občany zajímá, snaží se jim distribuovat 

nejnovější informace prostřednictvím různých komunikačních kanálů a záleží ji na jejím 

rozvoji do budoucna. 
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Průzkum veřejného mínění 

V rámci obou nástrojů využitých pro průzkum veřejného mínění se odráží závěry ze 

socioekonomické analýzy.  

Obyvatelé jsou se životem v obci převážně spokojeni, pozitivně hodnotili pestrost kulturních 

akcí, aktivní komunikaci obce s veřejností a její snahu o neustálé zlepšování a rozvoj obce. 

Byli rádi za stávající dobré mezilidské vztahy v obci, avšak negativně hodnotili vztahy mezi 

obyvateli žijícími v rámci lokality Holubí háj a ve staré zástavbě.  

Negativně taktéž označili nedostačující technický stav místních komunikací a chybějící 

nástupní zastávku „Habrová“ ve směru do Prahy. Nejsou spokojeni s aktuálním stavem 

přírody a nedostatkem míst, kde se mohou scházet a trávit volný čas.  

Nejvíce by v obci uvítali rozšíření občanské vybavenosti, a to ve všech směrech. Nejčastěji 

se objevila pošta, větší obchod s potravinami, nová restaurace a rozšíření možností dovážek 

hotových jídel z přilehlých měst a obcí, vytvoření nových míst pro trávení volného času, ať 

už v přírodě (např. v parku) či v kavárně, rozšíření mateřské i základní školy a výstavba 

nového kulturního/sportovního centra.  

 

5.1 SWOT analýza  

Na základě výsledků ze socioekonomické analýzy a průzkumu veřejného mínění byla 

zpracována SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky obce a její příležitosti a 

hrozby.  
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Silné stránky Slabé stránky 

Venkovský charakter obce Nedostatek obchodů a služeb 

Vyšší vzdělanost obyvatel Nedostatek stravovacích zařízení 

Poloha obce v blízkosti větších měst Nedostatečná kapacita ZŠ a MŠ a družiny 

Sportovní vybavenost  Absence sociálních služeb 

Kvalita životního prostředí Stav přírody 

Nízká nezaměstnanost Nedostatek míst pro trávení volného času 

Kulturní akce Špatný stav kulturního domu 

Mezilidské vztahy Špatný stav památek 

Komunikace s občany Špatný stav místních komunikací 

Snaha vedení obce Vztahy mezi obyvateli HH a staré zástavby 

Dobrá dopravní dostupnost  

Příležitosti Hrozby 

Potenciál rozšíření obce novou zástavbou Potenciál rozšíření obce novou zástavbou – hrozící 

přelidněnost a ztráta charakteru obce 

Prodej obecních pozemků na parcely Vysoký podíl populace do 15 let 

Tvorba nového ŮPO Rostoucí počet seniorů 

Finanční situace obce  Výstavba dálnice přeložky II/240 

Dotace Konkurence při získávání dotací  

Plány obce (plány na rozšíření OV) Nízký zájem ze strany investorů k podnikání (OV) 

Vysoký zájem ze strany investorů (bydlení) Vystěhování obyvatel z obce 

Tabulka 15: SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2 Klíčové faktory a limity rozvoje  

Mezi klíčové faktory rozvoje lze zařadit strategickou polohu obce v blízkosti větších měst 

s dobrou dopravní dostupností, kvalitu životního prostředí a důraz obce na soudržnost 

obyvatel a budování sousedské komunity.  

Naopak mezi limity rozvoje patří demografický vývoj obyvatelstva prostřednictvím 

rostoucího počtu seniorů, nedostatek investorů k výstavbě větších projektů občanské 

vybavenosti a hrozící přelidněnost vedoucí ke ztrátě charakteru obce z důvodu potenciálního 

rozšíření obce novou zástavbou.  

Obec by se měla soustředit na rozšíření služeb a občanské vybavenosti, tak aby uspokojila 

potřeby stávajících obyvatel i potřeby nových obyvatel v případě rozšíření obce. Především 

by se měla zaměřit na zvýšení kapacity MŠ a ZŠ a zlepšení sociálních služeb pro seniory. 

Dále by se měla zaměřit na stav přírody a možnosti rozvoje přírodních lokalit v blízkosti 

obce. Významným prvkem pro rozvoj jsou i místní komunikace a historické památky. Obec 

by měla udržovat svůj přístup k soudržnosti obyvatel a budování komunity a zaměřit se více 
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na zlepšení vztahů mezi skupinami obyvatel žijících v lokalitě Holubí háj a staré zástavbě, 

aby mezilidské vztahy prosperovaly napříč celou obcí. 

6 Návrhová část  

6.1 Vize  

Jelikož obec nemá v rámci svých doposud vytvořených dokumentů stanovenou žádnou vizi, 

tak na základě výše uvedených analýz navrhuji následující znění:  

 

„Obec Holubice je klidným a přátelským místem pro bydlení v přírodě s kvalitním zázemím 

pro své občany v podobě služeb, infrastruktury a společenského vyžití.“ 

 

6.2 Prioritní oblasti 

Na základě provedených analýz byly stanoveny tři prioritní oblasti:  

A. Kvalita bydlení a života v obci 

B. Posílení infrastruktury 

C. Stav přírody a historických památek  

 

A. Jako první prioritní oblast je označena A. Kvalita bydlení a života v obci. S přírůstkem 

obyvatelstva za posledních 15 let musí obec neustále zkvalitňovat nabízené služby a 

občanskou vybavenost, aby její kapacity korespondovaly s aktuálními potřebami obyvatel. 

V rámci této oblasti budeme zohledňovat nejen aktuální potřeby obyvatel vyplívající 

z průzkumu veřejného mínění, ale i demografické trendy, tzn. potřeby rizikových skupin, do 

kterých patří senioři a děti do 15 let.  

Cílem první prioritní oblasti je neustálé zlepšování dlouhodobé spokojenosti místních 

obyvatel, aby nedocházelo k jejich vystěhování, ale naopak aby plně využívali možností, 

které obec nabízí, podporovali její komunitní a finanční rozvoj, díky němuž obec bude moci 

v budoucnu nabídnout ještě více možností rozvoje dle rostoucích potřeb obyvatel. 

K dosažení tohoto cíle byla zvolena dvě opatření. První opatření A.1 se týká služeb a 

občanské vybavenosti. S rostoucím počtem obyvatel by měla v obci růst i rozmanitost 
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služeb tak, aby uspokojila potřeby a požadavky všech skupin obyvatel. Z analýz vyplívá, že 

aktuální stav v této oblasti neuspokojuje potřeby občanů.  S přírůstkem nového obyvatelstva 

souvisí i jeho integrace a zapojení do místní komunity. Obec by měla především udržovat 

kvalitu stávajících kulturních akcí společně s novými akcemi na podporu integrace a 

soudržnosti obyvatel, aby se neprohlubovala rivalita mezi obyvateli ve staré a v nové 

zástavbě. Právě proto bylo jako druhé opatření zvoleno A.2 Podpora komunitní integrace 

obyvatelstva. 

 

B. Druhou prioritní oblastí je B. Posílení infrastruktury, a to převážně dopravní 

infrastruktury. Ačkoli obec dbá na neustálé zlepšování kvality veřejné infrastruktury v obci 

(např. nové veřejné osvětlení v březnu 2020), stále se jedná o oblast s velkým potenciálem 

pro rozvoj. S přírůstkem obyvatelstva se zvýšil i počet automobilů a frekvence autobusových 

spojů, které zatížily místní komunikace. Výstavba nových lokalit si žádá rekonstrukci cest 

propojujících je se starou zástavbou včetně veřejného osvětlení.  

Prioritní oblast posílení infrastruktury úzce souvisí s kvalitou bydlení a života v obci, je tedy 

doplňkem první prioritní oblasti. Cílem posílení infrastruktury je zajistit bezpečný, pohodlný 

a funkční pohyb v obci prostřednictvím motorové, pěší i cyklistické dopravy společně se 

zajištěním vhodných podmínek pro výstavbu/rozšíření občanské vybavenosti i rozvoje 

přírody. Opatření B.1 Dopravní infrastruktura je zaměřeno především na rekonstrukci 

místních komunikací, aby jejich stav odpovídal aktuální dopravní zátěži a výstavbu nové 

zastávky „Habrová“ ve směru do Prahy. V rámci nových lokalit (i potenciálních budoucích) 

je stěžejní jejich propojení se zbytkem obce prostřednictvím chodníků i veřejného osvětlení. 

Toto opatření přispívá k větší bezpečnosti v obci. Jako opatření zaměřené více na čistotu než 

na bezpečnost a funkčnost, bylo označeno B.2 Čistota a komunální odpad v obci. V rámci 

lokality Holubí háj si obyvatelé často stěžují na nepořádek na ulicích díky nedostatečné 

kapacitě kontejnerů pro směsný i tříděný odpad. Zvýšení počtu kontejnerů v této lokalitě by 

mohlo tento problém eliminovat. Nepořádek se netýká pouze Holubího háje, ale i hlavních 

místní komunikací procházející Kozincem, a to díky zemědělské technice místních farmářů. 

 

C. Stav přírody patří mezí klíčové oblasti rozvoje z důvodu nedostatku míst k trávení volného 

času v přírodě i potenciálu rozvoje přírodních lokalit v blízkosti obce. Do této prioritní oblasti 
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autorka zahrnula i stav historických památek, který je důležitý pro zachování historického 

charakteru obce. 

Třetí prioritní oblast C. Stav přírody a historických památek má za cíl podpořit lokální 

přírodní i historické prvky tak, aby měli místní obyvatelé, kde trávit svůj volný čas a aby 

přilákali i obyvatele z okolních obcí. Opatření C.1 Trávení volného času v přírodě se 

zaměřuje na revitalizaci, rozvoj i výstavbu nových přírodních lokalit, opatření C.2 Obnova 

památek naopak na historické památky v obci. Obnova historických památek může pomoci 

zachovat historickou identitu obce a její charakter a vytvořit zázemí pro shledávání obyvatel 

prostřednictvím kulturních akcí.  

 

Z jednotlivých prioritních oblastí tedy vyplívá, že hlavním cílem návrhové části je 

zkvalitnění života pro všechny skupiny obyvatel prostřednictvím neustálého monitorování 

jejich potřeb a následného rozšiřování nabízených služeb a možností v rámci obce tak, aby 

je občané plně využívali a společně tak budovali místní komunitu. Důsledkem těchto opatření 

je snížení fluktuace v obci, a tak i možnost zachování jejího charakteru, kteří místní obyvatelé 

natolik oceňují.  

 

Následující tabulka znázorňuje veškeré projekty, vycházející ze stanovených prioritních 

oblastí a opatření, navržené v rámci strategického plánu na období 2021-2027. Akční plán na 

období nejbližších tří let obsahuje projekty s nejvyšší stanovenou důležitostí. Zbývající 

projekty jsou uvedeny v zásobníku aktivit (kapitola 5.4). 
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Prioritní 

oblast 
Opatření Projekty Komentář Důležitost 

A. Kvalita 

bydlení a 

života v obci 

A.1 Služby a 

občanská 

vybavenost 

A.1.1 Rozšíření kapacity MŠ 
Flexibilní 

budova 
Vysoká 

A.1.2 Rozšíření kapacity ZŠ 1.stupně 
Flexibilní 

budova 
Vysoká 

A.1.3 ZŠ 2. stupně  Vysoká 

A.1.4 Obchod s potravinami  Vysoká 

A.1.5 Bistro/kavárna s dětským koutkem  Vysoká 

A.1.6 Sportovní centrum  Vysoká 

A.1.7 Pošta  Střední 

A.1.8 Domov pro seniory  Střední 

A.1.9 Výpomoc pro seniory  Nízká 

A.1.10 Větší možnosti dovozu hotových 

jídel 
 Nízká 

A.2 Podpora 

komunitní 

integrace 

obyvatelstva 

A.2.1 Akce pro sdružení obyvatel  Vysoká 

A.2.2 Zájmové kroužky pro děti  Vysoká 

A.2.3 Kulturní akce pořádané v památkách 

obce 

Může být i pod 

C.2 
Střední 

B. Posílení 

infrastruktury 

B.1 Dopravní 

infrastruktura 

B.1.1 Rekonstrukce komunikací III/24011 a 

III/24012 
 Vysoká 

B.1.2 Výstavba chodníku a veřejného 

osvětlení „Nad uličkou“ 
 Vysoká 

B.1.3. Zastávka „Habrová“ ve směru do 

Prahy 
 Střední 

B.2 Čistota a 

komunální 

odpad 

B.2.1 Zvýšení počtu kontejnerů v lokalitě 

HH 
 Nízká 

B.2.2 Čistota místních komunikací  Nízká 

C. Stav 

přírody a 

historických 

památek 

C.1 Trávení 

času v přírodě 

C.1.1 Výstavba parku   Vysoká 

C.1.2 Rozvoj obecní zeleně a dřevin  Střední 

C.1.3 Revitalizace obecního rybníka a jeho 

okolí 
 Střední 

C.1.4 Zpevněná cesta na vrch Erz S obcí Tursko Střední 

C.1.5 Rozšíření turistických tras v okolí Region  Nízká 

C.2 Obnova 

památek 
C.2.1 Renovace kaple sv. Michaela   Střední 

Tabulka 16: Prioritní oblasti, opatření a projekty, zdroj: vlastní zpracování  
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Ganttův diagram 

Diagram znázorňuje aktivity seřazeny dle priorit s vyznačením doby jejich realizace.  

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A.1.1 Rozšíření kapacity MŠ X       

A.1.2 Rozšíření kapacity ZŠ 1.stupně X       

A.1.3 ZŠ 2. stupně   X X    

A.1.4 Obchod s potravinami X       

A.1.5 Bistro/kavárna s dětským koutkem  X      

A.1.6 Sportovní centrum  X      

A.1.7 Pošta   X     

A.1.8 Domov pro seniory     X   

A.1.9 Výpomoc pro seniory     X   

A.1.10 Větší možnosti dovozu hotových jídel X     X  

A.2.1 Akce pro sdružení obyvatel X X X X X X X 

A.2.2 Zájmové kroužky pro děti X X X X X X X 

A.2.3 Kulturní akce pořádané v památkách 

obce X X X X X X X 

B.1.1 Rekonstrukce komunikací III/24011 a 

III/24012 X X      

B.1.2 Výstavba chodníku a veřejného 

osvětlení „Nad uličkou“  X      

B.1.3. Zastávka „Habrová“ ve směru do Prahy   X     

B.2.1 Zvýšení počtu kontejnerů v lokalitě HH  X      

B.2.2 Čistota místních komunikací X X X X X X X 

C.1.1 Výstavba parku    X     

C.1.2 Rozvoj obecní zeleně a dřevin X X X X X X X 

C.1.3 Revitalizace obecního rybníka a jeho 

okolí      X  

C.1.4 Zpevněná cesta na vrch Erz    X    

C.1.5 Rozšíření turistických tras v okolí    X    

C.2.1 Renovace kaple sv. Michaela        X 

Tabulka 17: Ganttův diagram pro jednotlivé aktivity, zdroj: vlastní zpracování 
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6.3 Akční plán  

V souladu s předchozí kapitolou byl autorkou stanoven Akční plán na období 2021-2023. 

Jednotlivé aktivity jsou seřazeny dle jednotlivých let a jejich důležitosti. Finanční náročnost 

je rozdělena do třech kategorií:  

- Nízká: 0-1.000.000 Kč 

- Střední: 1.000.001-3.000.000 Kč 

- Vysoká: 3.000.000 a více 

 

2021 

A.1.1 Rozšíření kapacity MŠ + A.1.2 Rozšíření kapacity ZŠ 1.stupně 

Jak vyplívá z odhadovaných výpočtů v rámci socioekonomické analýzy, mateřská školka 

aktuálně vykazuje deficit 30 %. Autorka navrhuje rozšíření kapacit mateřské školky o 2 třídy, 

tedy přibližně až o 56 míst. Se stejným problémem se potýká i základní škola. Pokud by se 

škola rozšířila o 6 tříd, pokryla by kapacitu místních dětí, které by nemusely dojíždět do školy 

v Tursku. Jelikož současné prostory MŠ ani ZŠ nelze více rozšiřovat, možným řešením může 

být výstavba flexibilní budovy. Flexibilní budova by byla do budoucna praktickým řešením, 

v případě, že by bylo potřeba změnit poměr tříd mezi oběma školami. V rámci flexibilní 

budovy počítáme i se zázemím školní družiny a školní jídelny, která by mohla v případě 

zájmu sloužit i jako zařízení pro veřejnost, zejména pro seniory.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Vysoká 

Finanční zdroje Dotace EU, vlastní 

Kroky k realizaci Zajištění stavebního pozemku, projektové dokumentace, stavební firmy, 

vybavení, zaměstnanců, dodavatele surovin 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ano – obědy pro veřejnost, pronájem volných prostor v rámci budovy 

 

A.1.4 Obchod s potravinami 

V obci schází možnost většího nákupu potravin, jelikož dvě vietnamské večerky nabízí pouze 

omezený sortiment zboží. Výstavba většího obchodu by umožnila občanům nakupovat přímo 

v místě bydliště a nemuset na větší nákupy dojíždět do okolních měst. Vybranou možností 

realizace je pronájem stavebního pozemku obcí a výstavba obchodu prostřednictvím 
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franšízového investora. Podmínkou investice by bylo přednostní zaměstnání místních 

občanů.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Vysoká 

Finanční zdroje Investor, vlastní 

Kroky k realizaci Příprava a zasíťování vybraného pozemku, výběr vhodného investora 

Odpovědný subjekt Investor, obec  

Příjmy pro obec Ano – pronájem stavebního pozemku 

 

A.1.10 Větší možnosti dovozu hotových jídel 

Pro uspokojení poptávky občanů po pestřejších možnostech stravování bylo jako první krok 

k řešení zvoleno zvýšení možností dovozu hotových jídel na základě preferencí z průzkumu 

veřejného mínění. Obec osloví restaurace v okolních obcích s nabídkou pro dovoz jejich 

hotových jídel a s možností jejich propagace v rámci komunikačních kanálů obce. V případě 

potřeby obec zopakuje tento projekt v roce 2026. 

Důležitost Nízká 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Vlastní 

Kroky k realizaci Oslovení restaurací v okolí obce 

Odpovědný subjekt Obec  

Příjmy pro obec Ne 

 

B.1.1 Rekonstrukce komunikace III/24011 

Na základě současného stavu komunikací procházejících obcí, autorka navrhuje jejich 

rekonstrukci. Komunikace III/24011 je hlavní dopravní tepnou obce, proto je její 

rekonstrukce prioritní.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Střední 

Finanční zdroje Středočeský kraj, dotace EU 

Kroky k realizaci Podání žádosti na Středočeský kraj 

Odpovědný subjekt Obec  

Příjmy pro obec Ne 
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2022 

A.1.5 Bistro/kavárna s dětským koutkem 

Jelikož si občané stěžují na nedostatek míst k setkávání a trávení jejich volného času, je 

výstavba bistra/kavárny vhodným řešením. Bistro by mělo sloužit nejenom k těmto účelům, 

ale i jako stravovací zařízení se zázemím pro děti.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Střední 

Finanční zdroje Investor, vlastní 

Kroky k realizaci Výběr vhodného prostoru a investora 

Odpovědný subjekt Investor, obec  

Příjmy pro obec Ano – pronájem prostor 

 

A.1.6 Sportovní centrum 

Obec disponuje dobrým venkovním sportovním zázemím, ale jako tělocvična je 

v současnosti využíván pouze kulturní dům, a to i pro potřeby základní školy. Nové sportovní 

centrum by mohlo občanům i místním institucím nabídnout širší možnosti sportovního vyžití: 

vnitřní tělocvična, studio pro volnočasové aktivity a venkovní tenisové kurty.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Vysoká 

Finanční zdroje Vlastní 

Kroky k realizaci Výběr (a koupě) pozemku, výběr stavební firmy, výstavba komplexu, 

zajištění zaměstnanců 

Odpovědný subjekt Obec  

Příjmy pro obec Ano – pronájem tělocvičen a kurtů 

 

B.1.1 Rekonstrukce komunikace III/24012 

Rekonstrukce druhé hlavní komunikace v obci. 

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Střední 

Finanční zdroje Středočeský kraj, dotace EU 

Kroky k realizaci Podání žádosti na Středočeský kraj 

Odpovědný subjekt Obec  

Příjmy pro obec Ne 
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B.2.1 Zvýšení počtu kontejnerů v lokalitě HH 

Lokalita Holubí háj aktuálně nedisponuje dostatečným množstvím kontejnerů na tříděný 

odpad, tudíž okolí kontejnerů je často znečištěné a přeplněné odpadem. V rámci této aktivity 

by obec společně se zprostředkovatelem odpadního hospodářství měla občany více vzdělávat 

ohledně správné recyklace prostřednictvím komunikačních kanálů i přímo na kontejnerech. 

Důležitost Nízká 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Vlastní 

Kroky k realizaci Kontaktování svozové firmy a zařízení prostor pro kontejnery,  

Odpovědný subjekt Obec  

Příjmy pro obec Ne 

 

2023 

A.1.3 ZŠ 2. stupně 

Obec nedisponuje základní školou 2. stupně, aktuálně jsou žáci nuceni dojíždět do přilehlých 

vesnic. Základní škola by měla mít kapacitu dvou tříd pro každý stupeň, tak aby uspokojila 

potřeby místních obyvatel a zbývala volná kapacita i pro děti s přilehlých vesnic. Žáci 

druhého stupně by využívaly možnosti stravování v budově základní školy.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Vysoká 

Finanční zdroje Dotace EU, vlastní 

Kroky k realizaci Zajištění stavebního pozemku, projektové dokumentace, stavební firmy, 

vybavení, zaměstnanců 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 

 

A.1.7 Pošta 

Obyvatelé obce momentálně využívají služby pošty v Tursku. Z průzkumu veřejného mínění 

vyplívá, že obyvatelé Holubic nejsou spokojeni s jejími službami, a proto mají zájem o 

vlastní poštu. Pošta by mohla být součástí Obecního úřadu, kde už jsou nabízeny služby jako 

je např. CzechPoint.   

Důležitost Střední 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Vlastní, Česká pošta 

Kroky k realizaci Příprava prostor a zajištění zaměstnanců 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 
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B.1.2 Výstavba chodníku a veřejného osvětlení „Nad uličkou“ 

V současnosti není lokalita Nad uličkou dostatečně kvalitně propojena se zbytkem obce. 

Propojuje ji panelová silnice pro motorovou dopravu a špatně schůdná štěrková cesta pro 

pěší. Výstavba v dané lokalitě ještě není dokončena, proto je projekt naplánován až na rok 

2023. 

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Střední 

Finanční zdroje Dotace EU, vlastní 

Kroky k realizaci Výběr stavební firmy, příprava projektové dokumentace 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 

 

B.1.3. Zastávka „Habrová“ ve směru do Prahy 

Nová zastávka, která aktuálně chybí ve směru do Prahy, přinese občanům využívajícím MHD 

více komfortu při cestování. S její výstavbou je spojena i výstavba chodníku a úprava 

komunikace.  

Důležitost Střední 

Finanční náročnost Vysoká 

Finanční zdroje Dotace EU, vlastní 

Kroky k realizaci Příprava projektové dokumentace, výběr stavební firmy, příprava 

prostoru pro zastávku 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 

 

C.1.1 Výstavba parku  

Z průzkumu veřejného mínění vyplívá, že občanům v obci schází místa pro trávení volného 

času v přírodě, kde by se mohli setkávat nebo relaxovat. Konkrétně park se v rámci průzkumu 

objevil nejvíce krát.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Vysoká 

Finanční zdroje Dotace EU, Středočeský kraj, vlastní 

Kroky k realizaci Zajištění pozemku, projektové dokumentace, stavební firmy, 

zaměstnance 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 
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Každoročně opakované akce 

A.2.1 Akce pro sdružení obyvatel 

Mnoho občanů v průzkumu veřejného mínění uvedlo, že akce speciálně zaměřené na 

sdružení obyvatel by mohly pomoci vyřešit problémy v mezilidských vztazích týkající se 

obyvatel Holubího háje a obyvatel ve staré zástavbě. Mezi zmíněnými akcemi bylo např.: 

příprava masek na každoroční Bakus, řemeslné dílny, vzdělávací přednášky a akce týkající 

se zvelebování obce. Může se jednat např. o: výsadba dřevin a zeleně, společný úklid v obci 

a zahradnické práce na veřejných prostorech.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Vlastní 

Kroky k realizaci Plánování a organizace jednotlivých akcí 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 

 

A.2.2 Zájmové kroužky pro děti 

Výstavba základní školy a sportovního centra obohatí aktuálně nedostatečné možnosti 

zájmových kroužků pro děti. Nové prostory budou moci nabídnout rozmanitější škálu aktivit, 

ať už přímo v rámci školy či prostřednictvím soukromých lektorů.  

Důležitost Vysoká 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Vlastní 

Kroky k realizaci Zajištění lektorů k vedení kroužků 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ano – pronájem prostor 

 

A.2.3 Kulturní akce pořádané v památkách obce 

Obec by měla více využívat své historické památky k obohacení kulturního života a dění 

v obci, např. prostřednictvím výstav, koncertů (např. místní MŠ a ZŠ) a přednášek. Za tyto 

akce by se mohl vybírat symbolický příspěvek, který by tak mohl přispět k jejich obnově.  

Důležitost Střední 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Vlastní 

Kroky k realizaci Plánování a organizace akcí 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ano – pronájem prostor (svatby), symbolický příspěvek na akce 
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B.2.2 Čistota místních komunikací 

Lokální komunikace jsou především díky zemědělské technice a strojům, které na ně vjíždí 

z místních zemědělských usedlostí, špinavé. Obec by se měla s firmami domluvit na 

kompenzaci za způsobené nečistoty a škody na komunikacích. Úklid komunikací může 

taktéž probíhat prostřednictvím dobrovolníků v rámci A.2.1 Akcí pro sdružení obyvatel.  

Důležitost Nízká 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Místní zemědělské firmy, vlastní 

Kroky k realizaci Domluva s místními zemědělskými firmami, výběr vhodné úklidové 

firmy 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 

 

C.1.2 Rozvoj obecní zeleně a dřevin 

Obec trpí nedostatkem lesního porostu a zeleně. Jeho rozvoj by přispěl ke splnění norem i 

kvalitě životního prostředí. Výsadba dřevin i obecní zeleně může být součástí A.2.1 Akcí pro 

sdružení obyvatel. 

Důležitost Střední 

Finanční náročnost Nízká 

Finanční zdroje Dotace EU, Středočeský kraj, vlastní 

Kroky k realizaci Výběr vhodných míst pro výsadbu a zahradnické firmy 

Odpovědný subjekt Obec 

Příjmy pro obec Ne 

 

6.4 Zásobník aktivit 

Zásobník aktivit obsahuje aktivity naplánovány na období 2024-2027 seřazeny dle priorit a 

stanovené důležitosti.  

 

A.1.8 Domov pro seniory + A.1.9 Výpomoc pro seniory 

Jelikož počet seniorů v obci má rostoucí tendenci, je nutné do plánu zahrnout i projekt 

týkající se jejich péče. Jednou z možností je výstavba domova pro seniory, nejen pro místní 

občany, ale i pro obyvatele z měst v blízkosti obce. Individuální služby a péče nad rámec 

standardních služeb by byly zpoplatněny. Pro místní občany, kteří by nechtěli využívat 
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služeb domova, by byla k dispozici služba výpomoci, ať už se základními potřebami jako 

doprovod k lékaři či dovážka obědů, tak i individuálními.  

 

C.1.3 Revitalizace obecního rybníka a jeho okolí  

Obecní rybník patří mezi oblíbená místa občanů Holubic. V jeho okolí jsou umístěny lavičky, 

avšak dle občanů jich není dostatek. U rybníka se nachází základní škola, bylo by vhodné 

investovat do zeleně v okolí rybníka (např. plácek za rybníkem), vznikl by tak prostor pro 

trávení volného času, např. na piknik s dětmi.  

 

C.1.4 Zpevněná cesta na vrch Erz 

Vrch Erz je místní přírodní dominantou a častou cílovou destinací procházek obyvatel 

z okolí. Z Holubic vede k vrchu pouze komunikace III. třídy bez cesty pro pěší, či je možnost 

jít po žluté trase do Turska (částečně opět po silnici III. třídy) a pak lesní cestou až na vrch 

Erz. Obyvatelé obce vnímají cestu po silnici jako nebezpečnou, proto by uvítali zpevněnou 

cestu podél komunikaci, která by byla vhodná a bezpečná i pro dětské kočárky.  

 

C.1.5 Rozšíření turistických tras v okolí 

V okolí obce vede pouze jedna turistická trasa. Občané si stěžují na nedostatečné propojení 

obce s ostatními obcemi v okolí prostřednictvím tras/stezek pro pěší, např. Svrkyně, Trněný 

Újezd, Zákolany a Okoř.  

 

C.2.1 Renovace kaple sv. Michaela  

Kaple sv. Michaela je jednou z historických dominant obce. Kaple samotná i její okolí se 

však nachází v žalostném stavu. V kapli nejsou pravidelně pořádány akce, pouze 

příležitostně. Renovace by kapli v rámci obce zviditelnila, přispěla by k zachování 

historického rázu obce, čímž by se pomohl zachovat její charakter.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Holubice.  

V teoretické části jsem se věnovala pojmu suburbanizace v obecné rovině, i prostřednictvím 

konkrétních lokalit: okolí Prahy a obce Holubice. V rámci praktické části jsem provedla 

socioekonomickou analýzu, průzkum veřejného mínění a na základě výstupů z analýz jsem 

vytvořila návrhovou část včetně Akčního plánu na období tří let.  

Z provedených analýz vyplívá, že obyvatelé jsou se životem v obci spíše spokojeni. Oceňují 

převážně její dobrou polohu v blízkosti větších měst společně s kvalitou životního prostředí, 

pestrou škálu kulturních akcí, možnosti sportovní vybavenosti a celkovou pozitivní snahu 

vedení obce na jejím neustálém zlepšování a rozvoji. Na druhou stranu obec trpí velkým 

nedostatkem občanské vybavenosti, převážně obchodů a služeb, nedostatečnými kapacitami 

vzdělávacích zařízení, nedostatkem míst pro trávení volného času, ať už v přírodě či ve 

veřejných prostorách obce a špatným stavem místních komunikací. Tyto znaky společně s 

nepříznivými vztahy mezi obyvateli nové zástavby v lokalitě Holubí háj i mimo ni a 

obyvateli původní zástavby obce, mohou být důsledky první velké vlny suburbanizace, která 

na daném území proběhla v letech 2007-2009. Závěry z analýz jsou reflektovány ve třech 

prioritách rozvoje, a to: A. Kvalita bydlení a života v obci, B. Posílení infrastruktury a C. 

Stav přírody a historických památek. Návrhová část zároveň definuje celou řadu projektů, 

které tyto problémy mohou vyřešit či zmírnit, a to i v případě dalšího rozšiřování obce do 

budoucna. Všechny zmíněné výstupy budou předány vedení obce a já pevně věřím, že budou 

pro obec pozitivním přínosem a možným podkladem pro další plánování rozvoje obce.  
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Příloha 

Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Anna Kaplanová a jsem studentkou ČVUT v Praze se zaměřením na regionální 

rozvoj. Píšu diplomovou práci na téma Strategický plán rozvoje obce Holubice-Kozinec. 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé práce. 

Dotazník Vám zabere přibližně 7 minut. Vaše názory a postřehy budou pro mou práci 

cenným podkladem a přínosem. Dotazník je anonymní.  

Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas.  

S pozdravem,  

Anna Kaplanová 

 

1. Jak jste spokojen/a se životem v obci?  

a) velmi spokojen/a 

b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a 

d) velmi nespokojen/a 

 

2. Zakroužkováním ohodnoťte jednotlivé aspekty obce na hodnotící škále. (4-nejvíce, 

1-nejméně) 

Aspekt/hodnocení 
4 3 2  1 

Velmi dobrý Dobrý Dostačující 
Nedostačují

cí 

Kulturní život a pestrost akcí 4 3 2 1 

Místa pro trávení volného času 4 3 2 1 

Možnosti stravování (restaurace, dovoz 

jídla) 
4 3 2 1 

Frekvence MHD a počet autobusových 

zastávek 
4 3 2 1 

Komunikace s občany (dostupnost 

aktuálních informací) 
4 3 2 1 

Mezilidské vztahy v obci 4 3 2 1 

Množství kontejnerů s tříděným odpadem 

a frekvence odvozu 
4 3 2 1 
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3. Vyjádřete se prosím podrobněji k aspektům z předchozí otázky či doplňte aspekty, 

které Vám v otázce schází.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Co se Vám v obci líbí a nelíbí? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jaké akce/aktivity/služby byste v obci uvítal/a? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Do jakých navržených akcí/aktivit by měla obec v rámci budoucího rozvoje 

investovat? Vyberte maximálně 5. 

• Obnova památek a vzhledu obce 

• Domov seniorů 

• Rozšíření mateřské a základní školy včetně navýšení kapacity školní družiny 

• Školní autobus Tursko-Holubice 

• Obchod s potravinami (supermarket) 

• Doplňkové obchody (cukrárna, pekařství) 

• Pošta 

• Revitalizace vrchu Erz 

• Revitalizace okolí obecního rybníku 

• Výstavba parku 

• Rekonstrukce místních komunikací 

• Výstavba kulturního domu 

• Rozšíření kapacity hřbitova 

• Letní plovárna 

• Sociální služby (výpomoc seniorům) 

• Jiné………………………. 
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7. Jaký názor máte na případné rozšiřování obce novou zástavbou? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Jaké je Vaše pohlaví  

a) žena 

b) muž 

 

Jaký je Váš věk? 

a) 15–25 let 

b) 26–35 let 

c) 36–50 let 

d) 51–64 let 

e) 65 a více 

 

Jaké je Vaše nejvýše dokončené vzdělání?  

a) základní 

b) střední odborné 

c) střední odborné s maturitou 

d) vyšší 

e) vysokoškolské 

 

Jak dlouho v Holubicích žijete?  

a) méně než 2 roky 

b) 2–6 let 

c) 7–15 let 

d) více než 15 let 

e) od narození 
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Kam dojíždíte za prací/studiem? 

a) Praha 

b) Kralupy nad Vltavou 

c) Kladno 

d) Nedojíždím, pracuji v Holubicích 

e) Nedojíždím – nestuduji/nepracuji 

f) Jinam………………….. 

 

Ve které části obce bydlíte?  

a) Holubice – stará zástavba 

b) Holubice – nová zástavba 

c) Kozinec – stará zástavba 

d) Kozinec – Holubí háj 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že 

bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.  

 

Jméno a příjmení: Anna Kaplanová 

V Praze dne: 3.5.2020   Podpis: 

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 
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