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ÚVOD 

 

  

Program rozvoje obce Trhové Dušníky je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority 

obce Trhové Dušníky. Dokument formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, 

jak těchto představ dosáhnout. Dokument je zpracován dle finančních možností obce, kdy 

jednotlivé cíle a projekty jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány v průběhu platnosti 

dokumentu. 

Představitelé obce vnímali priority i před vypracováním tohoto dokumentu. Ve zpracování 

Programu rozvoje obce na období 2019-2024 vidí efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení 

obce a v lepším využívání finančních prostředků z vlastního rozpočtu i dostupných dotací. 

Tento dokument jim napomůže k detailnímu a také dlouhodobějšímu plánování a řízení 

rozvoje obce. 

 

Přípravy podkladů pro zahájení prací na dokumentu probíhaly od ledna 2019, kdy zaměstnanci 

Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram osobně se starostou obce Trhové Dušníky jednali o 

vhodnosti nastavení projektů a priorit pro rozvoj obce. Do tvorby dokumentů byli zapojeni 

nejen představitelé obce, ale i důležitým faktorem pro kvalitní nastavení cílů bylo zapojení 

veřejnosti – občanů obce. 

Zpracovatelé spolu s vedením obce se snažili zachytit, co nejvíce požadavků od občanů na to, 

aby vytvořili podmínky pro spokojený a plně fungující život v jejich obci. Zapojení občanů 

probíhalo formou dotazníků a následně komunitním projednáním vzniklého dokumentu 

Programu rozvoje obce Trhové Dušníky na období 2019-2024. 

Metodické vedení vzniku dokumentu bylo využito z projektu Elektronická metodická podpora 

tvorby rozvojových dokumentů obcí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
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A.  ANALYTICKÁ ČÁST 

 

A. 1. Charakteristika obce 

1. Území 

1.1. Poloha obce  

Obec Trhové Dušníky se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 4 km severně od 

Příbrami. V současné době zde žije 429 obyvatel.  

Katastrální území obce Trhové Dušníky, leží z přírodního 

hlediska ve velmi atraktivní krajině, v údolí řeky Litavky, 

v těsném kontaktu s CHKO Brdy. Na jihu sousedí s městem 

Příbram. Obec Trhové Dušníky se rozkládá na obou březích 

řeky Litavky.  K obci Trhové Dušníky patří hájovna Skorotín, 

která leží od sídelní obce 2 km. 

 

Katastrálním územím obce ve směru sever-jih, částečně v těsném souběhu se železniční tratí, 

prochází turisticky značená cyklotrasa č. 302 A. Trasa je vedena ze severu od městyse Jince, 

jako východní větev základní cyklotrasy č. 302 procházející paralelně přes Obecnici a Lhotu u 

Příbramě do Podlesí a Příbrami, tato trasa je součástí systému cyklotras „Greenways“ Praha – 

Vídeň. 
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 Obec Trhové Dušníky je situována v poměrně příznivé poloze při trase silnice II/118, která 

vytváří důležité komunikační propojení procházející ve směru sever-jih vedené od Berouna a 

Zdic údolím Litavky ve směru jih do Příbrami. 

Kartogram č. 1. Katastrální území obce Trhové Dušníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.mapy.cz 

 

 

Pod obcí Trhové Dušníky protéká Litavka poměrně širokou nivou, v rámci, které vytváří bohaté 

meandry. Tyto meandry jsou nejvýznamnějším a ojedinělým přírodním úkazem, neboť na 

ostatních řekách došlo k regulaci toku a zpevňování břehu.   

http://www.mapy.cz/
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1.2. Historie obce 

První historická zpráva o Dušníkách z roku 1268 udává, že patřily ke kapitule sv. Jiljí v Praze. 

Ke stejné kapitule patřila i Příbram a je tedy pravděpodobné, že obě osady vznikaly současně. 

Jméno „Dušníky“ je ve starších pramenech vykládáno několika způsoby. Buď znamená 

obyvatele nesvobodné, jimž patřila jen duše a vše ostatní jejich pánovi. Dušníkem byla také 

nazývána úzká světnice. Souvislosti známé nejsou. V raném středověku bývalo zvykem nazývat 

osady po jejich vlastnících, a proto může být kousek pravdy i na vysvětlení kronikáře Václava 

Hájka z Libočan, že Dušníky získaly své jméno po mocném pánu Přibíku z Dušníka. Přívlastek 

Trhové získaly Dušníky za vlády Jana Lucemburského na základě povolení k vykládání zboží k 

prodeji, kdykoli se tudy, po Litavské stezce, ubírali kupci se zbožím do tržních míst. Tuto výsadu 

dal Dušnickým zemský písař Štěpán z Tetína v roce 1321. 

Obyvatelstvo se zabývalo především zemědělstvím, ale později nalézalo zaměstnání v nově 

otevíraných dolech na stříbro. Blízkost Litavské stezky přinášela obyvatelům určité spojení s 

okolním světem a možnost směny svých produktů, na druhé straně však trpělo všemi 

průvodními jevy této polohy, tj. průtahy vojsk, spojené s drancováním, vypalováním a 

násilnostmi. 

V roce 1548 byly Trhové Dušníky majetkem královským a patřily jako manské zboží ke 

Karlštejnu. Protože ves byla od Karlštejna příliš vzdálená, byla podle rozhodnutí Sněmu 

zemského vyňata z karlštejnského panství a postoupena Václavovi Bechinieovi z Lažan 

výměnou za jeho ves Zadní Třebáň. V roce 1549 dal král Ferdinand I. Václavovi právo, aby mohl 

o svém majetku svobodně rozhodovat. Václav Bechinie se hodlal v Trhových Dušníkách usídlit, 

a protože zde chyběla tvrz, nechal si postavit novou budovu, po všech stránkách dobře 

vybavenou k pohodlnému bydlení. Zároveň s novou tvrzí nechal postavit kostelík, který nechal 

zasvětit Nejsvětější Trojici. 

Po Václavově smrti v roce 1579 se o rozsáhlý majetek podělili jeho čtyři synové. Trhové 

Dušníky získal Kryštof Bechinien „s celou tvrzí se všemi pokoji spodními, prostředními a 

vrchními, s dvorem poplužním, pivovar, sladovnu s veškerým nádobím, spilku, kovárnu s 

kovářským náčiním, celou ves Trhové Dušníky atd.“ Z výčtu je patrné, že v této době byly 

Trhové Dušníky významnou a prosperující vsí. 
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Dalšími majiteli se v roce 1612 stali Oldřich Bechinie z Lažan a jeho manželka Anna, rozená z 

Kokořova. Oldřich a Anna vybavili nově interiér kostelíka Nejsvětější Trojice a nechali ulít pro 

kostelík nový zvon, který je dodnes zavěšen v malé vížce. V průčelí nad vchodem nechali 

zhotovit štukovou alianční kartuš se svými znaky. V roce 1623 prodali manželé Oldřich a Anna 

Bechinieovi z Lažan Trhové Dušníky ze 40.000 kop míšeňských pražskému měšťanovi Janovi 

Werdemannovi, který je v roce 1625 prodal Kateřině hraběnce ze Sulcu, rozené z Lobkowicz. 

Její dcera je pak prodala v roce 1644 Vladislavovi Chlumčanskému z Přestavlk a jeho manželce 

Apoleně Měsíčkové z Vejškova. Za Chlumčanských byla dušnická tvrz přestavěna v roce 1694 

v barokní zámek. Zároveň byl opraven v barokním stylu i kostelík Nejsvětější Trojice. 

V letech 1734–1741 byl majitelem Trhových Dušníků Václav de Bossi, který je prodal městu 

Příbrami. Město Příbram je pak pronajímalo soukromým nájemcům. Zámek pomalu chátral a 

po roce 1950 byl již tak devastovaný, že musel být v roce 1973 zbořen. 

 

Zajímavý je historický přehled o velikosti obce. 
Nejstarší zpráva v tomto smyslu je z roku 1379: 

rok 1379 23 držitelů pozemků   rozloha 8 lánů /14.900 ha/ 

rok 1857 566 obyvatel 68 domů   

rok 1920 625 obyvatel 92 domů rozloha 691 ha 

rok 1930 606 obyvatel 102 domů   

rok 2001 400 obyvatel 128 domů rozloha 690 ha  
Zdroj: Obec Trhové Dušníky, http://www.trhovedusniky.cz/z-historie-obce/d-11707/p1=213 

 

Zástavba obce Trhové Dušníky se historicky rozvíjela především kolem výrazného a velkoryse 

založeného centrálního prostoru návsi a parku, kde významnými prvky urbanistické struktury 

byly objekty zámku, jeho hospodářské budovy a kaple.   

Později došlo k postupnému zahušťování a rozšiřování této zástavby a k většímu rozvoji 

zástavby na pravém břehu Litavky. Při rozvoji zástavby obce došlo postupně k zastavení parku 

při návsi a k likvidaci vlastního objektu zámku. Historicky vzniklá urbanistická struktura tak byla 

v nejcitlivějším místě narušena a jedinečný prostor návsi byl takto degradován. V 70. a 80. 

letech minulého století došlo k nové zástavbě na západě obce, kde vznikl nový centrální 

prostor s potencionální ambicí nové návsi. V současné době dochází k zástavbě v severní části 

obce, kde vzniká velké množství nových domu. 

http://www.trhovedusniky.cz/z-historie-obce/d-11707/p1=213
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Již zaniklá budova zámku. 

 

 

Historický pohled z obce Trhové Dušníky ze začátku 20. století. 
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1.3. Nemovité kulturní památky 

Tabulka č. 1.  Přehled nemovitých kulturních památek v obci Trhové Dušníky 

Popis Lokalita Rejstříkové číslo 

Kaple Nejsvětější Trojice Kód CZ 16528, Trhové Dušníky 36459/2-2954 

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého Kód CZ 16528, Trhové Dušníky 18333/2-2955 

Boží muka Kód CZ 16528, Trhové Dušníky 25062/2-2590 

Rudný důl – dědičná štola císaře Josefa II. Kód CZ 16528, Trhové Dušníky 32070/2-2843 

Rudný důl – Květenská štola, vstupní portál Kód CZ 16528, Trhové Dušníky 36351/2-3115 

www.kulturnipamatky.cz 

 

Kaple Nejsvětější Trojice 

Velká kaple stojí JV od návsi a zaniklého zámku při 

okraji ploché nevysoké travnaté terasy, která se 

krátkým srázem svažuje dále JV směrem k dvěma 

rybníkům. Jednolodní stavba orientovaná k SV. 

představuje ojedinělou zcela atypickou 

centralizovanou dispozici s krátkou šestiúhelnou lodí, 

jejíž boční strany, rozšířené o obdélné rizality mělkých nižších postranních kaplí, přecházejí 

přímo do apsidálního presbytáře půl oválného půdorysu. K JZ straně lodi se pojí obdélná 

vstupní předsíň s vloženou dřevěnou hudební kruchtou. Zdivo je převážně kamenné jen s 

menším podílem cihel, nové vápenné omítky jsou v základní ploše lomeně smetanově bílé, 

tektonické plasticky vystupující články jsou zbarveny odstínem velmi světlého okru, omítkový 

sokl je tónován světle šedě. Památkově chráněna je od 3.5.1958. 

 

Výklenková kaplička sv Jana Nepomuckého 

Raně klasicistní výklenková kaplička z konce 18. nebo 

počátku 19. stol. byla zřejmě zbudována pro umístění 

starší barokní sochy z r. 1699, jejíž původní 

provenience není známa (původně exteriérová 

skulptura). Výklenková kaple obdélného půdorysu, 

orientovaná čelem k JV, je vyzděna ze smíšeného 

zdiva, jehož strukturu zakrývají nové neporušené 

http://www.kulturnipamatky.cz/
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vápenné čistě bílé omítky. Malované rámující články a štít jsou tónovány tmavou terakotově 

červenou barvou. Kaple spočívá na nízkém rozšířeném šikmo předstupujícím soklu. Průčelí i 

boky kaple jsou zcela hladké, tektonické plasticky vystupující formy, uváděné ve starší 

dokumentaci, zanikly. Všechny vnější stěny jsou shodně lemovány po obvodu úzkým 

malovaným lizénovým rámem v rozích čtvrtkruhově rozšířeným. Hlavní JV průčelí je 

prolomeno vysokým hlubokým segmentově zaklenutým výklenkem, jemuž chybí někdejší 

plastická rámující šambrána. Výklenek je uzavřen dvoukřídlovými laťovými dveřmi. Stavba 

vrcholí bohatě profilovanou korunní římsou a nízkým trojúhelným, profilem římsy rámovaným 

štítem, který tvoří přirozenou sedlovou stříšku, krytou plechem. Tympanony štítu jsou na obou 

stranách prázdné. V uzavřeném výklenku je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z 

hrubozrnného pískovce s novodobou polychromií. Socha, vysoká cca 180 cm, stojí na vysokém 

kamenném podstavci houslového tvaru, lemovaném úzkou okrajovou lištou, která se při 

základně volutově zavíjí. Čelo podstavce zdobí florální ornament a mitrovický znak s rohy v 

klenotu a s přikrývadly ve formě bohatého velkolistého akantu. Dolní podstavec je završen 

vlastním soklem s letopočtem 1699. 

Boží muka 

Boží muka na území obce Trhové Dušníky se nachází na pozemku 

č. 695/1.  Jedná se o drobnou stylově nenáročnou pozdně 

barokní architekturu snad z dob tereziánských válek, která je 

projevem lidové zbožnosti. Dutina v horním dílu sloužila údajně 

k rozžíhání světla v noci, Boží muka tak měla i funkci orientační 

při staré cestě z Příbrami na Hluboš. 

Kulturní chráněnou památkou je od 31.12.1965. 
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Rudný důl – dědičná štola císaře Josefa II. 

Původně odvodňovací štola dolů 

březohorského revíru, dnes bez 

praktického využití. 

Technická památka, spojená v územní 

konfiguraci poloviny 19. st. Dědičná štola 

císaře Josefa II. spojuje postranními 

štolami téměř všechny šachty 

březohorského revíru v územní 

konfiguraci poloviny 19. stol. s výjimkou 

šachty Lill. Její plošný územní rozsah je 

značný, začíná u šachty Štěpánka v kat. 

území Bohutín a pokračuje k SV. směrem 

k Příbrami přes Vysokou Pec, Drkolnov, 

Březové Hory (šachty Ševčiny, Marie, 

Vojtěch, Prokop, Anna) a dále směřuje k 

šachtě Ferdinandce a Jarošovce a 

vyúsťuje na povrch nedaleko pravého 

břehu říčky Litavky JZ. od obce Trhové 

Dušníky. Celková délka Dědičné štoly včetně všech postranních větví, které spojovaly 

jednotlivé doly revíru, je v celkovém úhrnu 21 906 m. Délka hlavní chodby štoly mezi 

Bohutínem a Trhovými Dušníky bez odboček činí 14 854 m. Hlavním účelem štoly bylo 

odvádění podzemních vod z jednotlivých dolů a jejich svedení do Litavky. Předmětem ochrany 

je: Dědičná štola císaře Josefa II., podzemní chodba v úseku důl Ševčiny – vyústění u Trhových 

Dušníků. Památkově chráněna, z důvodů nezřetelných, je pouze kratší severní úsek štoly od 

Ševčinského dolu po ústí u Trhových Dušníků. Jižní delší část štoly mezi Bohumínem a šachtou 

Ševčiny včetně jediného vstupu z dolu Drkolnov poněkud nelogicky dosud nepodléhá ochraně. 

Je zřejmé, že významnou technickou památkou je štola v celé své délce včetně odboček a její 

prohlášení za památku bude nutné revidovat. 

Památkově chráněno od 3.5.1958. 
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Rudný důl – Květenská štola, vstupní portál 

Technická památka důlní činnosti na 

Příbramsku v 19. stol. Štola byla 

vyražena údajně r. 1874 a sloužila k 

odvodnění dolů. 

Květenská štola vyúsťuje na povrch 

ve vzdálenosti asi 0,3 km jv. směrem 

od okraje obce v mírném svahu při 

okraji lesa cca 60 m východně od 

hlavní silnice Příbram – Jince. Štola 

byla vyražena údajně r. 1874 a sloužila k odvodnění dolů. Ve štole se proto nevyskytují žádné 

rudné žíly a minerály. Štola je neprůchodná asi po 100 m; je zde zabudována silná mříž a štola 

je za ní zavalená a zatopená. Stěny štoly jsou roubeny lomovým kamenem. Portál štoly se 

otevírá směrem k západu v nízkém, částečně zřejmě uměle navršeném pahorku, jehož čelní 

strana je po stranách portálu zpevněna tarasní zdí z hrubě opracovaných velkých 

nepravidelných žulových kvádrů a z lomového kamene. Líc tarasní vyzdívky předstupuje asi o 

0,5 m před čelo portálu. 

 Památkově chráněno od 3.5.1958. 
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2. Obyvatelstvo 

2.1. Demografická situace v obci 

V současné době žije v obci Trhové Dušníky 429 obyvatel (1.1.2019). Zástavbu tvoří převážně 

rodinné domy, výrobní a skladovací plochy se nachází v jižní a severní části obce. Další rozvoj 

bydlení se orientuje mimo současné zastavěné území. 

Graf .1. Přehled počtu obyvatel v obci Trhové Dušníky v letech 1971-2017 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Výše uvedený graf nám znázorňuje přehled počtu obyvatel v letech 1971–2017. Je zde důležité 

uvést, že obec od 1. ledna 1980 do 23. listopadu 1990 byla obec součástí města Příbram. To 

může být i vysvětlení poklesu počtu obyvatel v obci v roce 1991, kdy obec byla již samostatnou 

samosprávou. Od roku 2010 zaznamenáváme vzestup počtu obyvatel, který ustává v roce 

2017.   

V následující tabulce máme podrobnější přehled za období posledních 6 let, kdy v roce 2018 a 

2019 nasátá pokles obyvatel v obci. 

Vzestup obyvatel v obci by mohl právě správný rozvoj obce, všeobecně se zlepšující 

ekonomická situace a s tím související zvýšený zájem o vlastní řešení bytové situace. Poloha 

obce v těsné blízkosti Příbrami a připravenost území by mohla právě proto podnítit poněkud 

větší nárůst výstavby RD. 
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Tabulka č. 2. Vývoj počtu obyvatel v obci Trhové Dušníky v letech 2013-2019 

 

Datum 
Muži (do 

15.let) 

Muži (nad 

15.let) 

Ženy (do 

15.let) 

Ženy (nad 

15.let) 
Změna Celkem 

1.1.2019 34 194 27 174 -19 429 

1.1.2018 35 203 31 179 -14 448 

1.1.2017 37 205 33 187 2 462 

1.1.2016 35 204 36 185 6 460 

1.1.2015 35 203 33 183 4 454 

1.1.2014 34 202 34 180 12 450 

1.1.2013 30 201 33 174   438 

Zdroj: mvcr.cz 

 

Tabulka č. 3 nám udává statistická data ve sledovaném období, kdy můžeme názorně vidět 

pokles počtu obyvatel v posledních dvou letech.  

Vývoj počtu obyvatel v obci Trhové Dušníky od roku 2010 výrazně stoupá, což znázorňuje i 

níže uvedený graf č. 2. Od roku 2016 stagnuje na hranici 450 obyvatel v roce 2018 se opět 

dostáváme pod hranici 450. 

Graf .2. Vývoj počtu obyvatel v obci Trhové Dušníky v letech 2007–2018 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://www.csu.cz/


  

DSO ORP PŘÍBRAM 18 

 

Následující graf č. 3 nám znázorňuje základní demografické údaje, přirozený a mechanický 

pohyb obyvatel v obci za období 2013-2017. Z grafu je patrné, že v roce 2017 celkový přírůstek 

zapříčiněný vystěhováním obyvatel se dostává do záporných hodnot. Z toho lze odůvodnit a 

začínající pokles počtu obyvatel v uvedeném roce, který pokračuje i v následujícím roce. 

 

Graf .3. Pohyb obyvatel v obci Trhové Dušníky v období 2013-2017 

 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Následující tabulka č. 4, ve které jsou uvedena čísla za posledních 10 let nám vypovídá, že 

počet obyvatel v obci strmě stoupal do roku 2016. Přehledně znázorňuje přirozený úbytek a 

přirozený přírůstek (narození x zemřelí) a mechanický úbytek a přírůstek (vystěhovalí x 

přistěhovalí). Přírůstek v obci je hlavně ovlivněn výrazným migračním přírůstkem v období 

2011-2015). V roce 2017 došlo ke stagnaci přistěhovalých osob a výsledek celkového 

migračního přírůstku se dostal do záporných hodnot. Co se týká emigrace (vystěhovalých 

osob) můžeme v tomto roce zaznamenat 17 osob. 
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Tabulka č. 3. Přehled migrace v obci Trhové Dušníky v období 2007-2017 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Pro přehlednější znázornění pohybu obyvatel v obci za posledních 5 let můžeme rozdělit 

jednotlivé věkové skupiny osob. V níže uvedené tabulce č. 5 jsou věkové skupiny rozděleny na 

může a ženy a to od 15 let a nad 15 let. 

 

Tabulka č. 4. Pohyb počtu obyvatel a věkové poměry v obci Trhové Dušníky v období 2015-

2019 

Datum Muži do (15 let) 
Muži nad (15 

let) 
Ženy do (15 

let) 
Ženy nad (15 

let) 
Celkem 

01.01.2019 34 194 27 174 429 

01.01.2018 
36 199 31 179 445 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 

Rok 
Stav 
1.1. 

Narozen
í 

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Sňatky Rozvody Potraty 
Stav 

31.12. 

2007 403 6 5 13 11 1 2 3 4 - 3 406 

2008 406 2 5 20 21 -3 -1 -4 1 2 - 402 

2009 402 2 3 13 6 -1 7 6 2 - - 408 

2010 408 4 5 8 8 -1 - -1 - 2 2 407 

2011 427 7 5 15 6 2 9 11 3 1 2 438 

2012 438 4 4 26 20 - 6 6 1 - 1 444 

2013 444 3 5 13 5 -2 8 6 3 2 - 450 

2014 450 3 3 11 6 - 5 5 1 2 3 455 

2015 455 3 5 15 8 -2 7 5 2 1 1 460 

2016 460 5 5 11 11 - - - 1 - 3 460 

2017 460 4 2 4 21 2 -17 -15 4 2 1 445 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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14%

86%

Do 15. let

Nad 15. let

 

Tabulka č. 5. Věkové složení obyvatelstva v obci Trhové Dušníky v období 2008-2017 

 
Počet 

obyvatel 
celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

2008 402 214 188 61 288 53 38,9 

2009 408 217 191 61 291 56 39,3 

2010 407 213 194 61 288 58 39,2 

2011 438 229 209 68 311 59 39,0 

2012 444 234 210 69 315 60 39,0 

2013 450 236 214 70 315 65 39,3 

2014 455 239 216 71 315 69 39,8 

2015 460 239 221 76 315 69 39,5 

2016 460 240 220 75 315 70 39,9 

2017 445 235 210 67 306 72 40,9 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Věkové složení obyvatelstva a průměrný věk obyvatel obce Trhové Dušníky ve sledovaném 

období 2008-2017 je znázorněn v tabulce č. 6. Zde můžeme sledovat vývoj počtu obyvatel 

v obci, který za sledované období se navýšil. Navýšení je zaznamenáno i co se týká 

průměrného věku obyvatel obce. 

Následuje graf s procentuálními ukazateli věkového složení obyvatel obce Trhové Dušníky. 

Nejvíce je zde zastoupena skupina mužů ve věku nad 15 let, a to 53 % a následuje skupina žen 

ve věku nad 15 let s 47 %. 

Věková kategorie do 15 let je zde zastoupena 14 %.  

 

Graf .4. Věková struktura obyvatel obce Trhové Dušníky v roce 2019 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

V následujícím přehledném grafu můžeme porovnat stárnutí obyvatelstva v obci Trhové 

Dušníky. 

53%47%

Muži (nad
15.let)

Ženy (nad
15.let)
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Nejvíce je zde zastoupena věková kategorie muži 15-64 let a to 32 %, následuje věková skupina 

žen ve věku 15-64 let s 32 %. 

Nejméně je zde zastoupena věková skupina 0-14 let s 15 %, pouze o 1 % má vyšší zastoupení 

věková skupina 65 let a více.  

Na základě celorepublikové statistiky je výše procenta podprůměrná, ale vzhledem k trendu 

stárnutí obyvatelstva v České republice lze předpokládat, že procento v dalších letech vzroste. 

 

Graf .5. Vzdělanostní struktura obyvatel obce Trhové Dušníky v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Níže uvedená tabulka nám přehledně znázorňuje vzdělanostní strukturu obyvatelstva v obci 

Trhové Dušníky v roce 2011 podle nejvyššího ukončeného vzdělání na základě SLDB. V tomto 

roce je nejvíce zastoupena vzdělanostní skupina obyvatelstva se středním vzděláním včetně 

vyučení (bez maturity) a to 42,40 %, následuje skupina, která ukončila vzdělání úplné střední 

(s maturitou) s 33,30 %. Nejméně je zde zastoupena skupina obyvatel, kteří ukončili vzdělání 

nástavbovým studiem, a to 2 %. 
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Tabulka č. 6. Obyvatelé obce Trhové Dušníky podle nejvyššího ukončeného vzdělání dle SLDB 

v roce 2011 

 

  

                     Obyvatelstvo 
celkem 

  
z toho muži z toho ženy 

Počet Procento 

základní vč. neukončeného 13 6,6 9 4 

střední vč. vyučení (bez maturity) 84 42,4 51 33 

úplné střední (s maturitou) 66 33,3 33 33 

nástavbové studium 4 2,0 1 3 

vyšší odborné vzdělání 7 3,5 4 3 

vysokoškolské 24 12,1 13 11 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka č. 7. Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu v obci Trhové Dušníky v roce 

2011 

 

Druh pobytu 

Obyvatelstvo   z toho 
ženy 

z toho 
muži celkem v procentech 

s trvalým pobytem 403 99,3 192 211 

s dlouhodobým pobytem 3 0,7 0 3 

narození v obci obvyklého bydliště 161 39,7 71 90 

bydlící před rokem ve stejné obci 325 80 158 167 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Tabulka č. 2 nám uvádí údaje o obyvatelstvu obce Trhové Dušníky v roce 2011 tak, jak byly 

uvedeny na základě SLDB na stránkách Českého statistického úřadu. V roce 2011 bylo v obci 

Trhové Dušníky 403 obyvatel s trvalým pobytem, z toho 211 mužů a 192 žen. 

Tabulka č. 8. Obyvatelstvo podle státního občanství v obci Trhové Dušníky v roce 2011 

 

Státní občanství 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

Česká republika 398  98  191 207 

Slovenská republika 1 0,2  1 0 

Ostatní země EU  0 0   0 0  

Nezjištěno 1  0,2 0 1 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Ve výše uvedené tabulce je přehled obyvatel v obci Trhové Dušníky v roce 2011 podle státního 

občanství. V obci Trhové Dušníky v uvedeném roce žilo 72 % obyvatel se státním občanstvím 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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České republiky, 3 obyvatelé se státním občanstvím Slovenské republiky. V roce 2011 bylo 

v obci 427 obyvatel, z toho 400 obyvatel vyplnilo požadovaný údaj, ze kterého vycházíme. 

 

Tabulka č. 9. Obyvatelstvo podle národnosti v obci Trhové Dušníky v roce 2011  

Národnost 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži Celkem v procentech 

česká 309 76,1 146 163 

moravská 0 0 0 0 

slovenská 3 0,7 2 1 

německá 0 0 0 0 

romská 0 0 0 0 

Ruská 1 0,2 0 1 

ukrajinská 3 0,7 0 3 

vietnamská 0 0 0 0 

neuvedeno 90 22,2 44 46 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

V tabulce č. 4 uvádíme přehled obyvatelstva obce v roce 2011 podle národností. I zde můžeme 

vidět, že tento údaj uvedlo 406 obyvatel z celkového počtu 427. 

Národnostní menšiny jsou v obci zastoupeny pouze ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska v nízkém 

procentu. 

Tabulka č. 10. Obyvatelstvo podle náboženské víry v obci Trhové Dušníky v roce 2011 

 

Náboženská víra 

Obyvatelstvo   z toho 
ženy 

z toho 
muži celkem v procentech 

věřící – nehlásí se k žádné církvi ani náboženské 
společnosti 33 8,1 17 16 

věřící – hlásí se k církvi, náboženské společnosti 34 8,4 16 18 

z toho: 

Církev adventistů sedmého dne 0 0 0 0 

Církev československá husitská 1 0,2 0 1 

Církev římskokatolická 26 6,4 12 14 

Českobratrská církev evangelická 2 0,5 2 0 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 0 0 0 0 

Pravoslavná církev v českých zemích 2 0,5 1 1 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 0 0 0 0 

Starokatolická církev v ČR 0 0 0 0 

bez náboženské víry 157 38,7 73 84 

neuvedeno 182 44,80 86 96 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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Z celkového počtu 409 obyvatel obce, kteří v roce 2011 vyplnili údaje na základě SLDB se 8,4 

% hlásí k církvi či náboženské společnosti. V uvedených 8,4 % je nejvíce zastoupena Církev 

římskokatolická. Dalším údajem v tabulce je, že 38,7 % obyvatel je bez náboženské víry a 44,80 

% obyvatel na tento údaj nevyplnilo. 

Uvedené údaje pro rozdělení obyvatelstva dle státního občanství, národnosti či náboženské 

víry v obci Trhové Dušníky jsou z roku 2011, kdy proběhlo poslední sčítání obyvatel. Údaje pro 

období 2012-2018 nejsou v současné době k dispozici. Další sčítání obyvatelstva České 

republiky proběhne v roce 2021. 

 

2.2. Sociální situace v obci 

Tabulka č. 11. Stav obyvatel k 01.01.2018 dle věkového složení obyvatelstva 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 445 235 210 

z toho ve věku (let) 

0-14 67 36 31 

15-64 306 162 144 

65 a více 72 37 35 

Průměrný věk (let) 40,9 41 40,8 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka nám přehledně znázorňuje věkové složení obyvatelstva k 1.1.2018. Nejvíce je zde 

zastoupena věková kategorie 15-64, a to 69 %. Tento ukazatel je velice příhodný dle dalších 

prognóz demografické křivky v obci. Nicméně je nutné přihlédnout k celkovému trendu 

stárnutí populace, kdy je předpoklad, že v následujících letech se procento produktivního 

obyvatelstva v obci bude snižovat. Potvrzuje nám to i počet obyvatel obce v kategorii 65 a více, 

která tvoří cca 16 % obyvatel obce. 

Průměrný věk obyvatel obce Trhové Dušníky je 40,9 let. Z údajů ČSÚ plyne, že průměrnému 

Čechovi je nyní 42 let. Před deseti lety byl přitom průměrný věk o dva roky nižší. Na základě 

této skutečnosti se průměrný věk obyvatel obce Trhové Dušníky pohybuje pod hranicí 

průměrného věku v České republice. 

V obci Trhové Dušníky řeší sociální služby pro své příbuzné obyvatelé sami. Obec není aktivní 

v oblasti sociálních služeb. 

http://www.csu.cz/
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2.3. Spolková, osvětová a informační činnost 

Sbor dobrovolných hasičů Trhové Dušníky 

Sbor dobrovolných hasičů v Trhových Dušníkách byl založen 22. května 

1892, a v tento den se sešla první valná hromada čítající 44 členů. Na této 

valné hromadě byli zvoleni prozatímně funkcionáři. 31. května při důlním 

požáru na Březových Horách zahynul mezi 320 horníky i zvolený jednatel 

Josef Káš. Dne 22. září na valné hromadě byli zvoleni skuteční funkcionáři. Pan J. Vácha 

starosta, V. Kokeš místostarosta, Em. Rybák velitel, V. Petrášek podvelitel, B. Štoll jednatel. Za 

cvičitele sboru byl přijat obecním úřadem pan Josef Skala z Obecnice pro vycvičení sboru. Dne 

2. července 1893 odbýval sbor první veřejné cvičení a zároveň byla vysvěcena ruční stříkačka.    

  

- r. 1895 se sbor účastnil II. českého hasičského sjezdu, konaného při národopisné výstavě v    

Praze   

- r. 1898 byl proveden přestup od župy Podbrdské k nově založené župě Příbramské   

- r. 1906 byla založena v obci nemocenská pokladna sboru   

- r. 1935 byla za příspěvek obce vybudována hasičská strážnice   

- r. 1942 poprvé vystoupilo se cvičením i družstvo děvčat na oslavách 50. výročí založení SDH   

- r. 1945 zakoupila obec motorovou stříkačku   

- r. 1986 se výbor SDH rozhodl uspořádat, Memoriál Josefa Hnízdila " v požárním sportu k        

uctění památky dlouholetého obětavého funkcionáře SDH; a každý rok se koná tento   

Memoriál   

- r. 2001 zakoupila obec cisternu Škoda 706 RTHP CAS-16, do výjezdové   skupiny JPO-3   

- r. 2011 výměna cisterny Škoda za cisternu Tatra 815 CAS-32   

Sbor dobrovolných hasičů v Trhových Dušníkách se věnuje nejen požárnické činnosti, ale i 

kulturních akcí v Obci. Členové divadelního spolku SDH sehráli od r. 1927 do r. 1960 řadu 

představení pro velké i malé diváky. Sbor vlastnil kulisy a malé i velké loutkové divadlo. Kolem 

r. 1960 však divadelní soubor zanikl. SDH se soustřeďuje na práci s mládeží, cvičení, soutěže a 

prevenci. Zásahů při požárech má sbor několik desítek. Členové SDH pomáhali i při povodních 

na Litavce a aktivně se účastnili akcí na zvelebení obce. Činnost SDH v Trhových Dušníkách je 

různorodá, i když jeho prvořadým posláním je ochrana majetku občanů. V roce 2017 je stav 

členů ve sboru 54.   
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Technika SDH    

Za dobu působení sboru byla k dispozici tato technika:   

ruční stříkačka tažená koňmi, motorová stříkačka DS 16, motorová stříkačka o obsahu 1200 

m3 a 1500 m3 jako soutěžní, automobil Schteier Buczegy, automobil Tatra 805, automobil 

Praga V3S, cisterna Škoda 706 RTHP CAS-16, technické vozidlo Dacia TA-1, cisterna Tatra 815 

CAS-32 

TJ Sokol Trhové Dušníky 

Společnost TJ Sokol Trhové Dušníky vznikla v roce 1991 a sídlí na adrese Trhové Dušníky 116, 

26101 Trhové Dušníky. 

Krasobruslařský klub Milevsko, z. s. 

Krasobruslařský klub Milevsko, z. s. byla založen v roce 2015 za účelem zajišťování sportovní 

výuky a výcviku svých členů, vytváření ekonomické základny pro plnění svého poslání, vedení 

svých členů k dodržování základních etických, mravních a zdravotních pravidel a uplatňování 

demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásad „fairplay“, hájení zájmů svých členů uvnitř i 

navenek a napomáhání svou činností k rozvoji veřejného života ve svém okolí. 

Občanské sdružení Zdravé Dušníky 

Občanské sdružení Zdravé Dušníky bylo založeno v roce 2014 se sídlem v obci Trhové Dušníky. 
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3. Hospodářství 

3.1.  Ekonomická situace v obci 

 Charakter hospodářství v obci 

V obci Trhové Dušníky je většina obyvatel obce závislá na dojíždění za prací, nejčastěji do 

nejbližšího města Příbrami. Pracovní příležitosti nabízí obyvatelům obec také v omezeném 

počtu místních společností i dalších podnikatelů v regionu. V obci Trhové Dušníky sídlí celkem 

14 právnických osob, kterým bylo vydáno IČO a nezanikly.  Dále zde je zaevidováno 91 

fyzických osob, které samostatně podnikají. V obci Trhové Dušníky Úřad práce na začátku 

ledna 2019 evidoval 1 volné místo. 

Tabulka č. 12. Podnikatelské subjekty v obci Trhové Dušníky   

 

Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Jaroslava Ambrušová Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 168 

Barbora Batelková Ostatní finanční činnosti Trhové Dušníky 145 

Jana Batelková Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 145 

Michael Biskup Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Trhové Dušníky 173 

Petr Celina Výroba pryžových a plastových výrobků Trhové Dušníky 148 

Barbora Černá DiS. Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Trhové Dušníky 131 

Bohumil Černý Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 123 

Václav Černý 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků Trhové Dušníky 131 

Milan Červenka Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace Trhové Dušníky 136 

Bc. Štěpán Červenka Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 136 

Jana Červenková Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Trhové Dušníky 136 

Jiří Dlabač Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Trhové Dušníky 140 

Věra Dlabačová Silniční nákladní doprava Trhové Dušníky 140 

Jan Dörfl Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 162 

Barbara Dufková Ostatní finanční činnosti Trhové Dušníky 96 

Simona Dufková Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Trhové Dušníky 96 

Ivan Dyachuk Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Trhové Dušníky 15 

Petr Gasch Výstavba bytových a nebytových budov 
Trhové Dušníky 105 
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Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Petr Gasch Reklamní činnosti Trhové Dušníky 23 

Josef Hadraba 
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 

Trhové Dušníky 165 

Jiří Havlán Výstavba bytových a nebytových budov Trhové Dušníky 86 

Pavel Hlaváč Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 151 

Dagmar Hrabcová 
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou Trhové Dušníky 141 

Luboš Hrabec Zprostředkování specializovaného velkoobchodu Trhové Dušníky 141 

Michala Chlumecká Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 19 

Milan Jeníček Výroba zámků a kování Trhové Dušníky 27 

Vladimíra Jeníčková 
Kosanová Překladatelské a tlumočnické činnosti Trhové Dušníky 27 

Petr Jícha Výstavba bytových a nebytových budov Trhové Dušníky 161 

Stanislav Kamenický Fotografické činnosti Trhové Dušníky 137 

Dominik Kolinger Podpůrné činnosti pro scénická umění Trhové Dušníky 115 

Radim Kolinger Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství Trhové Dušníky 115 

Zuzana Kolingerová Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody Trhové Dušníky 115 

Tereza Kosanová Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Trhové Dušníky 27 

Aleš Kosár Demolice a příprava staveniště Trhové Dušníky 23 

Jan Kratochvíl Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Trhové Dušníky 125 

Vít Kratochvíl Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Trhové Dušníky 125 

Hana Kratochvílová Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 125 

Václav Kuba Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 104 

Miroslava Kučerová 
Úklidové činnosti Trhové Dušníky 65 

Lenka Kverková Zprostředkování specializovaného velkoobchodu  Trhové Dušníky 135 

Ondřej Liška Činnosti v oblasti informačních technologií Trhové Dušníky 139 

Miroslav Luzar Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 92 

Alina Luzarová Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 92 

Svitlana Matsieiovska Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Trhové Dušníky 156 

Ivana Míková Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Trhové Dušníky 129 

Jaroslav Minařík Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 156 

Hana Misterková Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Trhové Dušníky 117 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 29 

 

Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Zuzana Misterková Fotografické činnosti Trhové Dušníky 50 

Jana Nekolná Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 
Trhové Dušníky 31 

Jan Nekolný 
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod 
do lahví 

Trhové Dušníky 19 

Lukáš Nekolný Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Trhové Dušníky 44 

Pavel Nekolný 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných 
prodejnách 

Trhové Dušníky 31 

Petr Novák Výstavba bytových a nebytových budov Trhové Dušníky 80 

Zdeněk Novák Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů Trhové Dušníky 80 

Michaela Pospíchalová Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Trhové Dušníky 23 

David Pučálka Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Trhové Dušníky 108 

Luboš Pučálka Výstavba bytových a nebytových budov Trhové Dušníky 108 

Martin Pučálka Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 108 

Rostislav Pučálka Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství Trhové Dušníky 67 

Zdeněk Rudovský Výstavba bytových a nebytových budov Trhové Dušníky 100 

Andrea Růžičková Univerzální administrativní činnosti Trhové Dušníky 89 

Irena Řehková Chov jiného skotu Trhové Dušníky 8 

Lucie Sedlářová Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Trhové Dušníky 105 

Miloš Sobota Poradenství v oblasti řízení Trhové Dušníky 146 

Mgr. Veronika Sobotová Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Trhové Dušníky 146 

Miloslav Soukup Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
Trhové Dušníky 15 

Ing. Martin Stočes Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 119 

Iva Stočesová 
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 

Trhové Dušníky 68 

Bohumil Suda Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 28 

Jiří Suda Výroba ostatního nábytku Trhové Dušníky 112 

Miroslav Suda Truhlářské práce Trhové Dušníky 98 

Mgr. Libuše Sudová 
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

Trhové Dušníky 112 

Ludmila Sudová Ostatní finanční činnosti Trhové Dušníky 28 

Tomáš Suchan Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 63 

František Šplíchal Technické zkoušky a analýzy Trhové Dušníky 124 

Václav Švarc Podpůrné činnosti pro lesnictví Trhové Dušníky 40 
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Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Pavel Švecký Příprava staveniště Trhové Dušníky 46 

Marek Tichý Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 
Trhové Dušníky 179 

Miroslava Trkalová Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trhové Dušníky 25 

Jan Trnka Maloobchod s nápoji Trhové Dušníky 153 

Lucie Trnková Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 
Trhové Dušníky 153 

František Tryzna Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Trhové Dušníky 77 

Blanka Urešová Výroba ostatních svrchních oděvů Trhové Dušníky 65 

Josef Valta Výroba elektrických osvětlovacích zařízení Trhové Dušníky 11 

Markéta Veselá Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Trhové Dušníky 4 

Josef Voksa Výstavba bytových a nebytových budov Trhové Dušníky 69 

Antonín Vondruška Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Trhové Dušníky 33 

Petra Vondrušková Chov zvířat pro zájmový chov Trhové Dušníky 33 

Milan Vychytil Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů Trhové Dušníky 103 

Zuzana Zaujecová Ostatní finanční činnosti Trhové Dušníky 118 

Jana Zítková Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Trhové Dušníky 106 

Ladislav Žák Administrativní činnosti Trhové Dušníky 84 

Zdroj: www.ares.cz 

 

V tabulce č. 7 uvádíme přehled 91 osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou zaevidovány 

se sídlem v obci Trhové Dušníky. Z uvedených podnikatelských subjektů se 4 řadí do kategorie 

zaměstnavatelů o velikosti s 1–5 zaměstnanci a 1 podnikatelský subjekt do kategorie 

zaměstnavatelů s 6–9 zaměstnanci. 

V následující tabulce je uveden přehled podnikatelských subjektů – právnických osob, kterým 

bylo vydáno IČO a nezanikly se sídlem v obci Trhové Dušníky. 

Z právnických osob se nachází v obci Trhové Dušníky 7 společností s ručením omezeným, 4 

spolky, obec Trhové Dušníky a pobočný spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů. Celkem 

13 podnikatelských subjektů, které jsou vedeny jako právnické osoby se sídlem v obci Trhové 

Dušníky. 

Společnost PRUNA s.r.o. je v současné době v likvidaci, vzhledem k této skutečnosti uvádíme 

12 právnických osob. 

http://www.ares.cz/
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci 

Tabulka č. 13. Právnické osoby, kterým bylo vydáno IČO a nezanikly /osoby registrované 

v RES/ 

 

IČO Název Sídlo 

04467744 ADMIN Facility s.r.o. Trhové Dušníky 156, 261 01 Trhové Dušníky 

28393279 BE IN s.r.o. Trhové Dušníky 178, 261 01 Trhové Dušníky 

06230521 DevonAqua s.r.o. Trhové Dušníky 19, 261 01 Trhové Dušníky 

47548258 KONA, společnost s ručením omezeným  Trhové Dušníky 101, 261 01 Trhové Dušníky 

04303318 Krasobruslařský klub MILEVSKO z. s.  Trhové Dušníky 96, 261 01 Trhové Dušníky 

01794604 MS Trhové Dušníky  Trhové Dušníky, PSČ 261 01 

04046412 MSVS s.r.o. Trhové Dušníky 146, 261 01 Trhové Dušníky 

06043437 NOVELSTAV s.r.o.  Trhové Dušníky 86, 261 01 Trhové Dušníky 

01530941 Občanské sdružení Zdravé Dušníky Trhové Dušníky 112, 261 01 Trhové Dušníky 

00663000 Obec Trhové Dušníky  Trhové Dušníky 116, 261 01 Trhové Dušníky 

27562417 PRUNA spol. s r.o. v likvidaci  Trhové Dušníky 96, 261 01 Trhové Dušníky 

64763439 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů  Trhové Dušníky 116, 261 01 Trhové Dušníky 

42729785 TJ Sokol Trhové Dušníky  Trhové Dušníky 116, 261 01 Trhové Dušníky 
Zdroj: www.kurzy.cz 

Níže uvedený graf a tabulka nám vykresluje počet podnikatelských subjektů v obci Trhové 

Dušníky rozdělených dle právní formy a na podniky se zjištěnou aktivitou a pouze registrované 

podniky. Celkem se nachází dle poslední dostupné evidence v roce 2017 v obci Trhové Dušníky 

103 registrovaných podniků, z toho 37 se zjištěnou aktivitou.  

  Registrované podniky 
Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 103 37 

Fyzické osoby 91 32 

Fyzické osoby podnikající dle 
živnostenského zákona 

83 29 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než 
živnostenského zákona 

7 1 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 12 5 

Obchodní společnosti 5 2 
Zdroj: www.ares.cz 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/04467744/admin-facility-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/28393279/be-in-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06230521/devonaqua-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/47548258/kona-spolecnost-s-rucenim-omezenym/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/04303318/krasobruslarsky-klub-milevsko-z-s/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/01794604/ms-trhove-dusniky/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/04046412/msvs-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06043437/novelstav-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/01530941/obcanske-sdruzeni-zdrave-dusniky/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/00663000/obec-trhove-dusniky/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/27562417/pruna-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/42729785/tj-sokol-trhove-dusniky/
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Graf .6. Počet podnikatelských subjektů podle právní formy v obci Trhové Dušníky v roce 

2017 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Z celkového počtu registrovaných podniků je 91 fyzických osob, z nichž 83 podniká dle 

živnostenského zákona, 7 dle jiného než živnostenského zákona, 1 zemědělský podnikatel. 

Dále z počtu registrovaných podniků je 12 právnických osob, z toho 5 obchodních společností, 

z nichž 2 mají zjištěnu aktivitu. 

V následujícím grafu jsou podnikatelské subjekty dále rozděleny dle odvětví, ve kterém 

podnikají. Z celkového počtu 45 podnikatelských subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita je 

nejvíce podnikatelských subjektů v odvětví velkoobchod, maloobchod – údržba a oprava 

motorových vozidel, následuje profesní, vědecké a technické profese, průmysl a stavebnictví. 

Nejméně zastoupené odvětví je vzdělávání a doprava, skladování. 

V obci vůbec nejsou zastoupená odvětví stravování, informační a komunikační technologie, 

peněžnictví a pojišťovnictví, činnost v oblasti nemovitostí, administrativní a podpůrné 

činnosti, zdravotní a sociální činnosti. 
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http://www.csu.cz/
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Graf .7. Podnikatelské subjekty podle odvětví v roce 2017 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 

Strukturu podnikatelských subjektů můžeme dále rozdělit na podnikatelské subjekty bez 

zaměstnanců a se zaměstnanci. V obci Trhové Dušníky se nachází 97 subjektů bez 

zaměstnanců a 6 se zaměstnanci v kategorii do 10 zaměstnanců, tzv. mikro podniky. 

Uvedené rozdělení nám znázorňuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 14. Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti obce Trhové Dušníky 

v roce 2017 

 

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně % 

do 10 mikro podniky 6 5,80 

10.-49 malé podniky 0 0 

50 střední podniky 0 0 

250 a více velké podniky 0 0 

počet subjektů bez zaměstnanců   97 94,18  
Zdroj: www.risy.cz 

 

V obci Trhové Dušníky je veden jeden Brownfields (nemovitost (pozemek, objekt, areál), která 

je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek 

průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity) ve středu obce. 

Tabulka č. 15. Brownfields v obci Trhové Dušníky 

Lokalita Rozloha Vlastník 

Areál ve středu obce čp. 11 a 112 25 000 m² 60 % obec, 40 % soukromí vlastníci 

Zdroj: www.risy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.risy.cz/
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Pozemkové úpravy v obci 

Obec Trhové Dušníky má zpracovaný Územní plán obce platný od roku 2010, kdy koncepce 

rozvoje obce má následující priority: 

• Všechny nové rozvojové stavební záměry, především mimo zastavěné území, budou 

posouzeny z hlediska vlivu na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

• Pro všechny výsadby krajinné zeleně používat výhradně původní přirozené druhy rostlin. 

• Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady. 

• U všech rozvojových ploch dodržovat minimální zastoupení zeleně navržené územním 

plánem. 

• Při výsadbách zeleně zejména v menších sídlech a v území kontaktu s volnou krajinou 

preferovat původní přirozené druhy rostlin. 

• Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady. 

přípustné: 

• Zvyšování podílu trvalých travních porostů. 

• Zakládání porostů krajinné zeleně. 

• Členění velkých celků zemědělské půdy. 

• Omezení provozu motorových vozidel po účelových zemědělských cestách. 

• Případné doplnění sítě polních cest v rámci pozemkových úprav. 

• Realizace cyklostezek. 

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Toto spočívá mimo jiné v 

zachování volných prostor v údolních nivách vodních toků pro povodňové rozlivy, revitalizace 

vodních toků a zvyšování zastoupení trvalé vegetace v krajině. 

Komerční služby v obci, chybějící komerční služby v obci 

Charakter obce určuje její poloha v sídelní struktuře a bezprostřední blízkosti sousedství 

s městem Příbram, kde jsou uspokojovány částečně potřeby i základního vybavení (školství, 

zdravotnictví, sociální služby a kultura) obce. V obci Trhové Dušníky je k dispozici obecní úřad 

v budově na návsi obce. Zde je občanům k dispozici zasedací místnost, obecní knihovna, dále 

se zde nachází obchod a hasičská zbrojnice. Na konci obce je k dispozici fotbalové hřiště TJ 

Sokol Trhové Dušníky. 
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Rekreace 

V obci Trhové Dušníky je individuální rekreace ve formě chalupaření spíše okrajově. Nachází 

se zde pouze několik staveb, které nejsou využívány k trvalému bydlení, ale k chalupaření. Pro 

každodenní turistiku v krajinném zázemí obce jsou využitelné prostory v okolí obce Trhové 

Dušníky. Podmínky pro rozšíření rekreace jsou zde výborné vzhledem k blízkosti CHKO Brdy. 

CHKO Brdy tvoří významný turistický potenciál, zejména pěší turistikou či cykloturistikou. 

Katastrálním územím obce ve směru sever-jih, částečně v těsném souběhu s železniční tratí, 

prochází turisticky značená cyklotrasa 302 A. 

Kartogram č. 2. Znázornění cyklotrasy 302 A  v katastrálním území obce Trhové Dušníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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3.2. Trh práce 

Obyvatelé v aktivním věku 

Tabulka č. 16. Obyvatelé obce Trhové Dušníky podle ekonomické aktivity v roce 2011 

 

  Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 215 121 94 

v tom 

zaměstnaní 198 111 87 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 159 86 73 

zaměstnavatelé 4 3 1 

pracující na 
vlastní účet 

24 17 7 

ze zaměstnaných 
pracující důchodci 9 5 4 

ženy na mateřské 
dovolené 

5 - 5 

nezaměstnaní 17 10 7 

Ekonomicky neaktivní celkem 187 90 97 

z toho 
nepracující důchodci 89 42 47 

žáci, studenti, učni 62 35 27 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 4 3 1 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka je zpracována na základě dat z posledního SLDB v roce 2011 bylo ekonomicky 

aktivních 50 % obyvatel (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, pracující důchodci, ženy na 

mateřské dovolené, nezaměstnaní). Dále nám tabulka znázorňuje počet nepracujících 

důchodců, který je tvořen 21 % z celkového počtu 427 obyvatel v roce 2011. 

Převažující skupinou v oblasti ekonomicky aktivních obyvatel jsou zaměstnanci, a to 46 %. 

Důležitým ukazatelem je počet nezaměstnaných, který v roce 2011 činil 3,9 %. V roce 2018 je 

toto procento již nižší. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci Trhové Dušníky nepatrně převyšuje ekonomicky 

neaktivní, tento fakt můžeme vysvětlit i stárnutím obyvatelstva v obci, kdy nepracující 

důchodci tvoří cca 1/4 obyvatelstva obce. 

Následující graf nám poukazuje počet vyjíždějících z obce za zaměstnáním či do škol v roce 

2011. Tento ukazatel byl naposledy zjišťován při SLDB. V uvedeném roce vyjíždělo z obce 

celkem 

Vyjíždělo celkem 140 obyvatel z celkových 427, což činí 32,78 % obyvatel, z toho 100 obyvatel 

do zaměstnání to je 23,41 % obyvatel. 

 

http://www.csu.cz/
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Pro porovnání a zjištění, zda v obci je nárůst dojíždějících obyvatel, můžeme zmínit informace 

z posledního SLDB, kdy v roce 2011. V uvedeném roce z obce vyjíždělo do škol a zaměstnání 

celkem 100 osob. Z uvedeného počtu bylo 19 do zaměstnání bez stálého pracoviště a 11 

zaměstnanci či žáci s nezjištěným místem pracoviště či školy.  Nejvíce bylo vyjíždějících denně 

mimo obce do 14 minut, celkem 45 obyvatel obce. 

 

 

Graf .8. Počet obyvatel obce Trhové Dušníky vyjíždějících do zaměstnání a škol v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 

Dalším ukazatelem pro analýzu hospodářství v oblasti nezaměstnanosti máme počet 

podnikatelských subjektů v obci Trhové Dušníky dle počtu zaměstnanců ve sledovaném 

období 2012–2018. 

V obci Trhové Dušníky od roku 2012 počet zjištěných podnikatelských subjektů nepatrně 

stoupá. U podnikatelských subjektů bez zaměstnanců byl zaznamenán vzestup v roce 2015. 

Od roku 2017 máme vedeno 6 podnikatelských subjektů v kategorii 1-9 zaměstnanců.  

V roce 2018 je počet podnikatelských subjektů v obci Trhové Dušníky 102, z uvedeného počtu 

je 91 osob samostatně výdělečně činných a 12 právnických osob. 
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http://www.csu.cz/
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V níže uvedené tabulce máme přehled počtu podnikatelských subjektů v jednotlivých letech 

2012-2018 dle velikosti podle počtu zaměstnanců. 

 

Tabulka č. 17. Počet podnikatelských subjektů působících v obci Trhové Dušníky dle 

velikosti podle zaměstnanců v letech 2012-2018 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet podnik. subjektů 
bez zaměstnanců 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s    
1-9 zaměstnanci 0 0 0 0 0 6 6 

Počet podnik. subjektů s  
10-19 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s  
20-49 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
50-99 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
100-249 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
250-499 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
500-999 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
1000-2499 zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
2500 a více zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů 
– nezjištěno 6 7 7 10 10 10 10 

Zdroj www.mfcr.cz 

 

 

 

http://www.mfcr.cz/
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Tabulka č. 18. Počet nezaměstnaných osob v obci Trhové Dušníky v letech 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných v % 8,25 6,03 4,44 4,13 4,25 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce – 
dosažitelní 26 19 14 13 13 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce – 
absolventů 1 1 0 1 1 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci práce nad 12 
měsíců 15 10 3 5 5 

Pracovní místa v evidenci Úřadu práce 0 0 1 1 1 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Z výše uvedené tabulky můžeme vysledovat pozitivní vývoj nezaměstnanosti, a to i vzhledem 

k dosahovaným hodnotám a k relativně krátké době navýšení nezaměstnanosti vzhledem 

k negativnímu ekonomickému vývoji v ČR na začátku sledovaného období. 

V roce 2014 nám podíl nezaměstnaných osob tvoří cca 8,25 %. 

Na konci sledovaného období v roce 2018 klesl počet nezaměstnaných osob v evidenci Úřadu 

práce na 13, z toho 5 uchazečů je v evidenci nad 12 měsíců. 

Graf .9. Vývoj počtu nezaměstnaných osob v období 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Od roku 2014, na začátku sledovaného období, je zaznamenán pokles nezaměstnanosti v obci, 

kdy počet nezaměstnaných byl 26 z celkového počtu obyvatel 450, což činí necelých 6 % 

obyvatel obce. V roce 2015 nám nezaměstnanost v obci Trhové Dušníky výrazně klesá a 

dostává se na hranici 13 uchazečů vedených na Úřadu práce. Tento pokles můžeme přičíst i 

k celorepublikovému poklesu nezaměstnanosti. S porovnáním situace v SO ORP Příbram, kdy 

nezaměstnanost v roce 2015 byla 8,15 % a v roce 2016 klesla na 6,67 % se obce Trhové Dušníky 

pohybuje pod hranicí průměrné nezaměstnanosti ve správním obvodu ORP Příbram. 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/


  

DSO ORP PŘÍBRAM 41 

 

4. Infrastruktura 

4.1. Technická infrastruktura 

Pitná voda 

Obec Trhové Dušníky je zásobována pitnou vodou z vodovodního systému města Příbram 

(provozovatel 1.SčV a.s.). Pitná voda je z tlakového pásma gravitace vodojemu Hvězdička. 

Délka přívodních řádů od vodojemu k pobočce obce je 770 m a 1300 m. Délka rozvodného 

řádu k nejvzdálenějšímu místu odběru obce je 1230 + 370 m. Při předpokládaném výhledovém 

rozvoji obce množství pitné vody zcela postačí. Necelá 4 % obyvatel obce zásobuje vodou 

obecní vodovod, jehož zdrojem je Květenská štola, odvodňující původní důlní dílo – 

Květenskou šachtu. Ze štoly je voda vedena gravitačně do obce. V roce 2000 byl tento 

rozvodný řad prodloužen do centra obce a zakončen výtokovým ventilem, který slouží 

k odběru vody pro obyvatele. Dle ÚZP obce jsou navrženy nové vodovodní řády s napojením 

na současnou síť, a to pro novou zástavbu rodinných domů. Z hlediska technického by dalším 

rozvoji obce po stránce zásobování vodou neměly být problémy. 

Dešťové vody 

V obci Trhové Dušníky je vybudovaný smíšený systém dešťové a splaškové kanalizace, na 

kterou je napojena celá obec, kromě asi deseti objektů. Dešťové vody jsou částečně odváděny 

ze zpevněných ploch obce do Litavky, případně do Příbramského potoka dešťovou kanalizací, 

která je ve správě obce, vybudovanou z betonových trub v délce 2250 m. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Kanalizace, která je ve správě obce, je vybudována z kameninových a PVC trub v celkové délce 

2,909 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad z tlakového potrubí 

v délce 154 m. Odpadní vody byly touto kanalizací odváděny na původní čistírnu odpadních 

vod ČOV Trhové Dušníky. Pro čistění splaškových vod sloužila kořenová čistírna odpadních vod, 

která byla ve správě obce. Vzhledem k problémům se zatápěním polí kořenové čistírny při 

zvýšených průtocích v řece Litavce a k plánovanému přírůstku počtu obyvatel podle záměru, 

nebyl způsob likvidace splaškových vod pro výhled vyhovující. V současné době je 

odkanalizování a čištění odpadních vod zajištěno výtlakovým potrubím na ČOV Příbram.   
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Plyn 

Plyn zatím v obci není zaveden, ačkoli katastrálním územím obce prochází v blízkosti jižního 

okraje zástavby za Příbramským potokem plynovod. Ochranné ani bezpečnostní pásmo tohoto 

plynovodu, v případě nové zástavby není dotčeno. Při zásobování odběratelů plynem by bylo 

nutno vybudovat celkem cca 8 700 m plynovodů a přípojek. 

Zdroj: Územní plán Trhové Dušníky 2010 

 

Odpadové hospodářství 

Současné řešení odpadového hospodářství je vyhovující. Organizovaný sběr komunálního 

odpadu je řešen v obci sběrnými nádobami 110 l (popelnicemi). Odvoz TKO je prováděn 

smluvní společností se zabezpečenou skládkou mimo katastrální území obce (Chrást) a pro 

separovaná sběr jsou zajištěny sběrné kontejnery na čtyřech místech v obci. Smluvně je 

zabezpečen i odvoz bioodpadu, a to v letních měsících Družstvem Sádek. Obec i nadále zajistí 

smluvně likvidaci komunálního odpadu s oprávněnou osobou s tím, že v souladu se zákonem 

bude rozšířeno třídění (separace) vytříditelných odpadů. Obec Trhové Dušníky v roce 2018 

vstoupila do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, jehož jednou z hlavních činností v oblasti 

odpadového hospodářství je projekt „Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu“. Projekt 

se zabývá otázkou snížení nákladů obcí na svoz odpadů a společným řešením obcí v oblasti 

odpadového hospodářství po ukončení skládkován v roce 2024. 

 

Tabulka č. 19. Přehled výše SKO, tříděného odpadu a nákladů na svoz a likvidaci  

 

Rok 
Počet 

obyvatel 

Celkové 
množství 
odpadu 

(t) 

SKO (t) BRO (t) 
Tříděný 

odpad (t) 

Tříděný odpad 
vyjádřený v 
procentech 

Množství 
SKO na 

obyvatele 
(kg)/rok  

2016 460 116,89 92,84 0,00 12,00 10,35  202,00 

2017 445 125,71 80,60 14,23 12,57  33,25 
181,00 

Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí  

 

V roce 2016 množství celkového odpadu bylo v obci Trhové Dušníky 116,89 tun, v roce 2017 

nám hodnota stoupá na 125,71 tun. Z uvedených údajů můžeme jednoznačně vyvodit, že 

množství komunálního odpadu v obci stoupá, včetně směsného komunálního odpadu. Tříděný 
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odpad zůstává na přibližně stejné hranici, kdy nemůžeme zcela vyhodnotit množství biologicky 

rozložitelného odpadu, jelikož v roce 2016 nebyl vykázán. 

V následující tabulce máme uvedeny jednotlivé komodity tříděného odpadu za období 2013-

2017 v obci Trhové Dušníky bez BRO.  Z uvedených hodnot v tabulce je patrné, že SKO v obci 

za sledované období stoupá. V roce 2017 nastal mírný pokles, který můžeme vysvětlit i 

poklesem počtu obyvatel v obci. 

Tabulka č. 20. Přehled množství sebraného odpadu podle komodit v období 2013-2017 

 

Rok Papír Plast 
Sklo 
směs 

Sklo čiré NK 31 Kov 
Celkem 
TO bez 
kovů 

SKO 

2013 4,33 2,61 3,33 0,00 0,00 0,00 10,27 50,62 

2014 4,82 2,75 3,78 0,00 0,02 0,00 11,35 89,71 

2015 4,40 2,57 4,06 0,00 0,00 0,00 11,03 94,15 

2016 5,56 2,53 3,91 0,00 0,00 0,00 12,00 92,84 

2017 5,51 3,61 3,46 0,00 0,00 2,60 12,58 80,60 

 

Tříděný odpad představoval v posledním sledovaném roce 33,25 % produkce směsného 

komunálního odpadu. Ze tříděného odpadu tvoří největší podíl biologicky rozložitelný odpad, 

následuje papír, sklo a plasty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo na tříděný odpad v obci Trhové Dušníky 
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4.2. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Obec Trhové Dušníky je situována z hlediska komunikačních souvislostí v poměrně příznivé 

poloze při trase silnice II/118 vedené od Berouna a Zdic údolím Litavky ve směru jih do 

Příbrami k připojení na trasu silnice I/118 a dále na D4. Na páteřní silniční trasu II/118 jsou pak 

připojeny další silnice III. třídy a komunikace, které zajišťují dostupnost a přímou dopravní 

obsluhu obcí přilehlého území. Silnice II/118 představuje významné propojení procházející 

vlastním územím ve směru sever-jih od Zdic ve směru na připojení na silnici I/18 v Příbrami. 

Místní komunikace 

Síť místních a účelových komunikací lze považovat za stabilizovanou. Dle návrhu Územního 

plánu obce z roku 2010 se předpokládá provedení postupné rekonstrukce a jisté 

architektonizace uličních prostorů místních komunikací, včetně částečné postupné obnovy 

dříve zrušených účelových komunikací s cílem zlepšit prostupnost krajiny a podpořit pěší a 

cyklo turistiku. 

Železniční doprava 

Nejbližší připojení k železniční dopravě v současnosti je v železniční stanici Příbram na trati č. 

200 Zdice – Protivín vzdálené asi 3 km od centra obce. 

Parkování 

S ohledem na výlučně individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel 

pro potřeby bydlení nepředstavuje v řešeném území vážnější problém. Pro potřeby dopravy 

v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti jsou pak využívány příležitosti na plochách 

přiléhajících komunikací. 

Dopravní obslužnost 

Dostupnost území prostředky hromadné doprav osob zajišťují linky pravidelné veřejné 

autobusové dopravy a to prostřednictvím 5 procházejících regionálních autobusových linek – 

210031, 300022, 300030, 300047 a 301018. 

Na území obce jsou situovány celkem 4 autobusové zastávky – Trhové Dušníky, Trhové Dušníky 

– čistička, Trhové Dušníky – zastávka a Trhové Dušníky – rozcestí 0,5 km. Prakticky celé 

zastavěné území je pokryto v přijatelné 500metrové docházkové vzdálenosti k těmto 

autobusovým zastávkám, což časově představuje asi 7–8minutovou docházkovou dobu. 
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Situování autobusových zastávek není, vzhledem k bezpečnosti obyvatel obce, zcela vhodné. 

Zde se nabízí vypracování odpovídající varianty řešení umístění autobusové zastávky na 

bezpečné místo v obci. Případně řešit situaci stávající autobusovou zastávkou, například 

zadáním vypracování posudku na možnost aplikace bezpečnostních řešení a následné 

realizace – zpomalovací semafory, měřiče rychlosti, zpomalovací pruhy. 

Tabulka č. 21. Přehled dopravní obslužnosti v obci Trhové Dušníky v roce 2018 

  

    Pracovní dny sobota a neděle Svátky 

Linka 
Směr do Trhových 

Dušníků 
Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

C 31 
Příbram, aut. nádr. - 
Trhové Dušníky, rozcestí 21 9 minut 3 9 minut 3 9 minut 

D 30 
Příbram, Jiráskovy sady – 
Trhové Dušníky 7 5 minut 0 0 0 0 

D 22 
Příbram, aut. nádr. - 
Trhové Dušníky, rozcestí 1 

49 
minut 0 0 0 0 

D 18 
Příbram, aut. nádr. - 
Trhové Dušníky, rozcestí 1 

11 
minut 0 0 0 0 

  

Směr z Trhových 
Dušníků             

C31 
Trhové Dušníky, rozcestí – 
Příbram, aut. nádr. 21 

10 
minut 3 

10 
minut 3 

10 
minut 

D 30 
Trhové Dušníky – Příbram, 
Jiráskovy sady 7 5 minut 0 0 0 0 

D18 
Trhové Dušníky, rozcestí 
Příbram, aut. nádr. 1 

11 
minut 0 0 0 0 

Zdroj: www.idos.cz 

 

 

Ve výše uvedené tabulce je uveden přehled autobusových linek a uveden denní počet spojů 

do obce Trhové Dušníky z Příbrami a zpět. Ve směru z Příbrami do obce Trhové Dušníky je 

v pracovní dny k dispozici 29 spojů v opačném směru 28 spojů z minimálním časem dojezdu 5 

minut. 

V sobotu a neděli jsou k dispozici v obou směrem 3 spoje s dojezdem 9 minut do Trhových 

Dušníky a 10 minut do Příbrami. 

 

http://www.idos.cz/
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5. Vybavenost obce 

V obci Trhové Dušníky je stabilizovaný významný veřejný prostor samostatnými plochami 

s rozdílným způsobem využití (veřejná prostranství, veřejná zeleň). Veřejný prostor je součástí 

i dalších ploch, zejména plochy dopravní infrastruktury silniční. 

Většina nekomerční vybavenosti se nachází v obci Trhové Dušníky. Je zde obecní úřad, 

hasičská zbrojnice, obchod a pohostinství.  Ve středu od 17:00 – 19:00 hodin mají obyvatelé 

obce Trhové Dušníky k dispozici obecní knihovnu, která je umístěna v 1. patře budovy 

obecního úřadu. Na návsi v obci můžou obyvatelé obce využít soukromého obchodu 

s potravinami a obchodu ETD Elektro Trhové Dušníky. Další občanská vybavenost je 

obyvatelům obce dostupná v blízkém městě Příbrami. 

5.1. Bydlení 

V obci Trhové Dušníky na základě SLDB v roce 2011 bylo zjištěno 132 domů, z toho 100 

rodinných domů. V roce 2011 bylo bydleno 105 domů, z celkového počtu 132. Vzhledem 

k tomu, že největší nárůst migrace byl zaznamenán právě v roce 2011 a pokračoval i následující 

období, až do roku 2017 je zřejmé, že počet domů v obci stoupl. Můžeme vzhledem k této 

skutečnosti uvedené údaje v tabulce uvést pouze jako orientační. 

Tabulka č. 22. Domovní a bytový fond v obci Trhové Dušníky dle SLDB 2011 vyjádřený 

v procentech 

Počet domů 132 

Počet obydlených domů v obci 105 

Podíl obydlených domů v obci 79 % 

Počet rodinných domů v obci 100 

Podíl rodinných domů v obci 75 % 

Počet domácností vybavených s internetem 73 

Podíl domácností vybavených s internetem 55 % 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz; zpracování DSO ORP Příbram 

 

Následující tabulka nám již konkrétněji uvádí údaje z domovního fondu obce v roce 2011. 

Můžeme zde podrobněji prozkoumat domovní fond, co se týká počtu domácností, počtu členů 

domácností, materiál nosných zdí domů. Je zde přehledně uveden počet domů za období 

výstavby od roku 1919 do roku 2011. Zajímavostí je, že průměrné stáří domů v obci Trhové 

http://www.csu.cz/
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Dušníky je 55,3 let.  Co se týká technického vybavení domů tak v roce 2011 bylo 137 domů 

z celkového počtu 172 bylo vytápěno ústředním topením. 

Tabulka č. 23. Domovní fond v obci Trhové Dušníky v roce 2011 

Domy Domy celkem 
z toho Počet osob 

rodinné domy bytové domy celkem z toho v rodinných 
domech 

Domy celkem 132 127 4 402 361 

obydlené domy 105 100 4 402 361 

z počtu domů vlastnictví:           

fyzická osoba 92 91 1 340 334 

obec, stát 2 2 - 5 5 

bytové družstvo 1 - 1 11 - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 6 6 - 18 18 

domy s počtem bytů:           

1 74 74 - 232 232 

2-3, 28 26 1 139 129 

4-11, 3 x 3 31 x 

12 a více - x - - x 

z počtu domů období 
výstavby nebo rekonstrukce: 

          

1919 a dříve 21 20 1 53 47 

1920–1970 32 30 2 128 108 

1971–1980 17 16 1 87 76 

1981–1990 16 16 - 64 64 

1991–2000 4 4 - 19 19 

2001–2011 14 13 - 47 43 

z počtu domů materiál 
nosných zdí: 

          

kámen, cihly, tvárnice 94 90 3 384 344 

stěnové panely 1 - 1 1 - 

z počtu domů počet 
nadzemních podlaží: 

          

1-2, 95 92 3 373 337 

3-4, 3 2 - 13 9 

5 a více 1 x 1 1 x 

z počtu domů technické 
vybavení domů: 

          

přípoj na kanalizační síť 95 90 4 374 333 

vodovod 100 96 3 389 349 

plyn 12 9 3 72 36 

ústřední topení 90 86 3 350 328 

průměrné stáří obydlených 
domů 

55,6 55,4 72,3 x x 

z počtu obydlených domů:           

ubytovací zařízení bez bytů - x x - x 

neobydlené domy s byty 27 27 - x x 

z toho:           

využívané k rekreaci 16 16 - x x 

přestavba domu 2 2 - x x 

nezpůsobilé k bydlení 4 4 - x x 

neobydlená ubytovací zařízení 
bez bytů 

- x x x x 

počet bytů v neobydlených 
domech 

28 28 - x x 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.czSDBL 2011; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

http://www.csu.cz/
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Při podrobnější analýze bytového fondu obce je třeba uvést i přehled způsobu využití objektů 

v obci Trhové Dušníky. Tento přehled máme uveden v tabulce č. 19, kdy opět zaznamenáváme 

nejvyšší počet způsobu využití objektu u rodinných domů. 

Celkem se v obci Trhové Dušníky v roce 2018 nacházelo 195 objektů, které byly využívány. 

Tabulka č. 24. Přehled způsobu využití objektů v obci Trhové Dušníky v roce 2018 

 

Způsob využití objektu Počet 

bytový dům  3 

rodinný dům  150 

stavba pro rodinnou rekreaci  3 

zemědělská stavba  3 

stavba občanského vybavení  6 

garáž  9 

jiná stavba 21 
Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhovedusniky/ 

 Níže uvedený graf nám vypovídá o průběhu výstavby bytů za posledních 5 let v obci. Nejvíce 

dokončených bytů za sledované období bylo v letech 2014 a 2015, od roku 2016 výstavba 

stagnuje. 

Graf .10. Dokončené byty v letech 2013-2017 v obci Trhové Dušníky 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 
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https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/bytovy-dum
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/rodinny-dum
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/stavba-pro-rodinnou-rekreaci
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/zemedelska-stavba
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/stavba-obcanskeho-vybaveni
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/garaz
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/jina-stavba
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhovedusniky/
http://www.csu.cz/
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Dalším hodnotícím kritériem byl počet domácností v bytech podle členů a typu domácnosti 

v obci. Tento údaje je zaznamenán v následující tabulce na základě údajů ze SLDB v roce 2011. 

Nejvíce je zde zastoupeno hospodařících domácností, z toho v počtu 29 tzv. domácností 

jednotlivců. 

Rodinných domácností se nacházelo v obci 104, z toho 95 tvořené 1 rodinnou.   

Tabulka č. 25. Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu domácnosti v obci Trhové 

Dušníky v roce 2011 

Typ domácnosti 
Domácnosti    

celkem 

v tom podle počtu členů domácnosti 

1 2 3 4 5 a více 

Bytové domácnosti celkem 132 24 26 32 30 20 

v tom 

1 hospodařící 
domácnost 

122 24 25 31 28 14 

2 a více 
hospodařících 
domácností 

10 x 1 1 2 6 

Vybavenost osobním 
počítačem: 

            

s internetem 73 3 12 16 27 15 

bez internetu 7 1 1 4 - 1 

Hospodařící domácnosti 
celkem 

142 29 30 35 34 14 

domácnosti jednotlivců 29 29 x x x x 

v tom 

bydlící 
samostatně 

24 24 x x x x 

spolubydlící s 
jinou  
hospodařící 
domácností 

5 5 x x x x 

vícečlenné nerodinné 
domácnosti 

9 x 5 2 2 - 

rodinné domácnosti 104 x 25 33 32 14 

tvořené 1 rodinou 95 x 25 33 30 7 

úplné rodiny celkem 85 x 23 27 28 7 

v 
tom 

úplná rodina bez 
závislých dětí 

44 x 23 14 6 1 

úplná rodina se 
závislými dětmi 

41 x x 13 22 6 

neúplné rodiny celkem 10 x 2 6 2 - 

v 
tom 

neúplná rodina v 
čele muž 

1 x 1 - - - 

neúplná rodina v 
čele žena 

9 x 1 6 2 - 

tvořené 2 a více rodinami 9 x x x 2 7 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.czSDBL 2011; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

 

 

http://www.csu.cz/
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Tabulka č. 26. Rozdělení pozemků dle způsobu využití, počet parcel a výměra 

v katastrálním území Trhové Dušníky v roce 2018 

 

Druh a způsob využití pozemku Počet Výměra [m2] 

orná půda  313 2 073 801 

zahrada  202 109 667 

trvalý travní porost  212 561 222 

lesní pozemek 188 3 472 791 

vodní plocha,rybník 8 20 991 

vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené  183 98 727 

vodní plocha,vodní nádrž umělá 1 58 

vodní plocha,zamokřená plocha 8 7 940 

vodní plocha,  200 127 716 

zastavěná plocha a nádvoří 204 68 971 

zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 14 2 011 

zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 1 188 

zastavěná plocha a nádvoří,  219 71 170 

ostatní plocha,dráha 5 50 256 

ostatní plocha,silnice 49 34 649 

ostatní plocha,ostatní komunikace 219 138 354 

ostatní plocha,zeleň 7 2 709 

ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha  1 10 923 

ostatní plocha,manipulační plocha 9 18 707 

ostatní plocha,skládka 1 4 469 

ostatní plocha,jiná plocha 126 85 718 

ostatní plocha,neplodná půda 163 146 072 

ostatní plocha,  580 491 857 

https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/ 

 

V tabulce č. 21 máme přehledně uvedeny druhy a způsoby využití pozemků v katastrálním 

území obce Trhové Dušníky. Nejvíce je zde zastoupena lesní půda, a to o výměře 3.472.791 

m², následuje orná půda o celkové výměře 2.073.801 m². 

 

 

 

 

 

https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/orna-puda
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/zahrada
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/trvaly-travni-porost
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/lesni-pozemek
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/vodni-plocha/rybnik
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/vodni-plocha/koryto-vodniho-toku-prirozene-nebo-upravene
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/vodni-plocha/vodni-nadrz-umela
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/vodni-plocha/zamokrena-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/vodni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/zastavena-plocha-a-nadvori
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/zastavena-plocha-a-nadvori/spolecny-dvur
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/zastavena-plocha-a-nadvori/zboreniste
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/zastavena-plocha-a-nadvori
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/draha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/silnice
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/ostatni-komunikace
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/zelen
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/sportoviste-a-rekreacni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/manipulacni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/skladka
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/jina-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha/neplodna-puda
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/768146/ostatni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/trhove-dusniky/
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5.2. Školství a vzdělávání 

Školská zařízení se v obci nenachází a smlouvu na školský obvod zatím obce neuzavřela. 

Obyvatelé obce mohou využívat školská zařízení v nejbližším městě Příbrami, vzdáleném 3 km 

od obce. Vzhledem k vysokému počtu obyvatel v produktivním věku a v kategorii 0-14 by bylo 

vhodné zřídit školské zařízení přímo v obci Trhové Dušníky. 

5.3. Zdravotnictví a sociální péče 

V obci Trhové Dušníky se nenachází lékař a obec nezajišťuje sociální péči obyvatelům obce. 

Nejbližší zdravotní a sociální péče je ve městě Příbrami vzdáleném 3 km. 

 

Tabulka č. 27. Stav obyvatel k 01.01.2018 dle věkového složení obyvatelstva 

 

 Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 445 235 210 

v tom ve věku (let) 
0-14 67 36 31 

15-64 306 162 144 

65 a více 72 37 35 

Průměrný věk (let) 40,9 41,0 40,8 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v obci Trhové Dušníky v současné době žije 445 obyvatel, 

z toho 72 v seniorském věku, což činí 16 %. 

Občané obce Trhové Dušníky mohou využívat služeb poskytovatelů sociálních a zdravotních 

služeb (viz tabulka č. 23). 

Na území ORP Příbram je největším zdravotnickým zařízením Oblastní nemocnice Příbram a.s., 

vzdálená od obce 3 km. Zde je možné využívat i paliativního centra. Oblastní nemocnice 

Příbram poskytuje sociální lůžka, dočasnou odlehčovací pobytovou službu pro osoby se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či chronického onemocnění v situaci, 

kdy o nemocného nemůže dostatečně pečovat rodina. Oblastní nemocnice Příbram, provozuje 

i Léčebnu dlouhodobě nemocných a oddělení ošetřovatelské péče. Na celém území ORP 

Příbram chybí hospic. V následujících letech by bylo vhodné i vzhledem k demografické křivce 

a stáří obyvatelstva investovat do takovýchto zdravotních zařízení a uspokojit tak poptávku 

obyvatel celého ORP Příbram. 

http://www.csu.cz/


  

DSO ORP PŘÍBRAM 52 

 

Přehled poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v obci Trhové Dušníky v roce 2018 

Tabulka č. 28. Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v ORP Příbram 

Senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s 

mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením 

 

Název Adresa Kontakt 
Poskytované 

služby 
Webové stránky 

E-mail 

ALKA o.p. s Podbrdská 269, 

Příbram V 

318 654 701, 

601 593 153 

Denní 

stacionář, 

odborné 

sociální 

poradenství, 

odlehčovací 

služby, sociální 

rehabilitace, 

sociálně 

aktivizační 

služby 

pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením  

http://www.alka

ops.cz 

 

sarka.hajkova@alk

aops.cz 

Mobilní 

asistenční 

systémy, s.r.o. 

 774 403 248 Asistenční 

služby 

http://www.prot

ectu.cz/ 

info@protectu.cz 

Společnost pro 

podporu lidí 

s mentálním 

postižením v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

318 624 472, 

737 030 878 

Poradenské 

centrum 

www.spmpcr.cz/ chrudos1@volny.cz 

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých 

v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

603 570 340 Poradenské 

centrum 

http://cnn.publix

.cz/Pribram-

1.html 

snn.pb@volny.cz 

Svaz postižených 

civilizačními 

chorobami v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

318 637 531, 

775 073 499 

Poradenské 

centrum 

http://civilky.cz/

nase-

organizace/vypis

/stredocesky-

kraj/komunitni-

centrum-

pribram/ 

kom.centrum-

pribram@seznam.c

z 

http://www.alkaops.cz/
http://www.alkaops.cz/
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
http://www.protectu.cz/
http://www.protectu.cz/
mailto:info@protectu.cz
http://www.spmpcr.cz/
mailto:chrudos1@volny.cz
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
mailto:snn.pb@volny.cz
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
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Svaz tělesně 

postižených v ČR, 

okresní 

organizace 

v Příbrami 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

326 531 930, 

724 388 470 

Odborné 

sociální 

poradenství, 

sociálně 

aktivizační 

služby 

http://civilky.cz/ 

 

ovstppribram@vol

ny.cz 

Svaz tělesné 

postižených v ČR, 

z. s. MO č. 2 

Příbram 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

601 362 644 zájmové akce, 

klubové 

vycházky, 

rekondiční 

pobyty 

http://stp2.pb.cz

/ 

 

svaztel02@seznam

.cz, 

Svaz důchodců 

ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

326 531 619, 

776 716 731 

Pořádání akcí 

pro seniory 

http://svaz-

duchodcu-

pribram.webnod

e.cz/ 

 

svazduchpb@sezna

m.cz 

Život 90  222 333 546;  

 

nepřetržitá 

komplexní 

sociální služba 

s celorepublikovo

u působností 

https://www.zivo

t90.cz/ 

tisnovapece@zivot

90.cz 

Centrum pro 

zdravotně 

postižené a 

seniory 

Středočeského 

kraje, o.p.s. 

nám. T.G. 

Masaryka 100, 

261 01 Příbram 1 

318 624 834, 

776 840 392, 

725 551 210 

Poradenské 

centrum 

http://www.czps

tredoceskykraj.cz

/  

czp.poradnapribra

m@seznam.cz 

Chráněné 

bydlení 

Nalžovický zámek 

– Balbínova 283, 

261 01 Příbram II 

318 864 122 Chráněné 

bydlení 

http://www.dom

ov-nalzovice.cz 

reditelka@domov-

nalzovice.cz, 

Centrum 

Anabell, z. s 

Baranova 33, 130 

00, Praha 3 – 

Žižkov 

775 904 778 Telefonická 

krizová linka 

http://www.anab

ell.cz/ 

praha@anabell.cz 

DOMOV MAJÁK 

o.p.s. 

Brodská 140, 261 

01 Příbram VII 

326 531 818, 

733 588 982 

Domovy se 

zvláštním 

režimem 

www.domov-

majak.cz/ 

 

info@domov-

majak.cz 

SANCO-PB s.r.o. Čechovská 57, 

261 01 Příbram 

VIII 

318 427 458, 

777 111 198 

Domovy se 

zvláštním 

režimem 

www.sanco-

pb.com/ 

 

sanco.kancelar@sa

nco-pb.com 

DOMOV POD 

HRÁZÍ, o.p.s. 

Pečice – Pecičky 

25, 262 31 Milín 

318 694 051, 

777 580 900 

Domovy pro 

seniory, se 

www.domovpod

hrazi.cz/ 

reditel@domovpod

hrazi.cz 

http://civilky.cz/
mailto:ovstppribram@volny.cz
mailto:ovstppribram@volny.cz
http://stp2.pb.cz/
http://stp2.pb.cz/
mailto:svaztel02@seznam.cz
mailto:svaztel02@seznam.cz
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
mailto:svazduchpb@seznam.cz
mailto:svazduchpb@seznam.cz
https://www.zivot90.cz/
https://www.zivot90.cz/
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
mailto:poradnapribram@seznam.cz
mailto:poradnapribram@seznam.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.anabell.cz/
http://www.anabell.cz/
mailto:praha@anabell.cz
http://www.domov-majak.cz/
http://www.domov-majak.cz/
mailto:info@domov-majak.cz
mailto:info@domov-majak.cz
http://www.sanco-pb.com/
http://www.sanco-pb.com/
mailto:sanco.kancelar@sanco-pb.com
mailto:sanco.kancelar@sanco-pb.com
http://www.domovpodhrazi.cz/
http://www.domovpodhrazi.cz/
mailto:reditel@domovpodhrazi.cz
mailto:reditel@domovpodhrazi.cz
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zvláštním 

režimem 

 

DOMOV 

SENIORŮ 

K Dolu Marie 154, 

Příbram VI – 

Březové Hory 

318 660 288 Domovy pro 

seniory 

www.centrumpri

bram.cz 

domovsenioru@ce

ntrumpribram.cz 

DOMOV ČENKOV Čenkov 169, PSČ 

262 23 

608 400 415; 

608 400 496 

Domovy pro 

seniory 

www.domovcenk

ov.cz/ 

 

antonin.hejduk@d

omovcenkov.cz 

 

Farní charita 

Starý Knín 

Náměstí Jiřího z 

Poděbrad 47 262 

03 Nový Knín 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

asistence, 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi 

www.charita.nov

yknin.net 

info@socialnipece.

cz 

 

Centrum 

sociálních a 

zdravotních 

služeb města 

Příbram, p. o. 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 261 

01 Příbram I 

318 498 281, 

778 751 174 

Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství, 

domovy pro 

seniory, 

azylový dům, 

nízkoprahové 

denní centrum, 

noclehárna, 

dětské skupiny 

a denní 

stacionář, 

protialkoholní 

a 

protitoxikoman

ická záchytná 

služba 

www.centrumpri

bram.cz 

poradna@centrum

pribram.cz 

http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz
mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz
http://www.domovcenkov.cz/
http://www.domovcenkov.cz/
mailto:antonin.hejduk@domovcenkov.cz
mailto:antonin.hejduk@domovcenkov.cz
http://www.charita.novyknin.net/
http://www.charita.novyknin.net/
mailto:info@socialnipece.cz
mailto:info@socialnipece.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.cz
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Farní charita 

Příbram 

Jiráskovy sady 

240, 261 01 

Příbram I 

318 635 050, 

739 459 008, 

739 659 917, 

737 237 285 

Odlehčovací 

služby, denní 

stacionáře, 

pečovatelská 

služba 

http://pribram.c

harita.cz 

 

kala@pribram.char

ita.cz 

Klub Demka Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

326 531 943, 

733 186 644 

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postižením 

www.demka.cz klubdemka@gmail.

com 

Senior Point Žežická 193, 

2614 01 Příbram 

VII 

778 779 898 Služby pro 

seniory 

https://seniorpoi

nty.cz/pobocka/p

ribram-2/ 

pribram@seinorpoi

nty.cz 

Sjednocená 

organizace 

nevidomých a 

slabozrakých ČR 

 775 438 194 Poradenské 

centrum, 

aktivizační 

služby 

https://www.son

s.cz/pribram 

pribram-

pobocka@sons.cz 

Fit Senior 

Příbram 

Severní 239, 261 

01 Příbram I 

777 176 713 Akce pro 

seniory 

www.fitseniorpri

bram.cz 

cheer@cheer.cz 

Domácí péče 

Andělka 

Gen. R. Tesaříka 

80, 261 01 

Příbram I 

318 641 319, 

725 572 778 

Zdravotní péče, www.nemocnice

pribram.cz/oddel

eni/domaci-pece-

andelka 

domaci.pece@onp.

cz 

Centrum Amelie 

Praha 

 739 001 123, 283 

880 316 

Psychosociální 

pomoc pro 

onkologicky 

nemocné a 

jejich blízké 

www.amelie-

zs.cz 
 
 

amelie@amelie-

zs.cz 

Domov Březnice Sadová 618, 262 

72 Březnice 

318 682 633 Domov pro 

seniory 

www.domovbrez

nice.cz 

 

reditelka@domovb

reznice.cz 

Centrum 

Rožmitál pod 

Třemšínem 

Na Spravedlnosti 

589, 262 42 

Rožmitál pod 

Třemšínem 

318 679 411 

 

Domovy pro 

seniory, 

domovy 

se zvláštním 

režimem 

www.centrumroz

mital.cz 

 

 

Pečovatelská 

služba Březnice 

Rožmitálská 132, 

Březnice 

318 403 168 Pečovatelská 

služba, 

odborné 

http://www.brez

nice.cz/pecovatel

ska-sluzba/ 

psbreznice@sezna

m.cz 

http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:kala@pribram.charita.cz
mailto:kala@pribram.charita.cz
http://www.demka.cz/
mailto:klubdemka@gmail.com
mailto:klubdemka@gmail.com
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
mailto:pribram@seinorpointy.cz
mailto:pribram@seinorpointy.cz
https://www.sons.cz/pribram
https://www.sons.cz/pribram
mailto:pribram-pobocka@sons.cz
mailto:pribram-pobocka@sons.cz
http://www.fitseniorpribram.cz/
http://www.fitseniorpribram.cz/
mailto:cheer@cheer.cz
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
mailto:domaci.pece@onp.cz
mailto:domaci.pece@onp.cz
http://www.amelie-zs.cz/
http://www.amelie-zs.cz/
mailto:amelie@amelie-zs.cz
mailto:amelie@amelie-zs.cz
mailto:reditelka@domovbreznice.cz
mailto:reditelka@domovbreznice.cz
http://www.centrumrozmital.cz/
http://www.centrumrozmital.cz/
mailto:psbreznice@seznam.cz
mailto:psbreznice@seznam.cz
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Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram  

  

Děti, rodiny s dětmi, osoby v krizi 

Název Adresa Kontakt 
Poskytované 

služby 
Webové stránky 

E-mail 

Dobrovolnické 

centrum ADRA 

Čs. Armády 5, 

261 01 Příbram 

723 526 283, 

608 433 252 

Odborné 

poradenství a 

pomoc lidem v 

nouzi 

www.adra.cz 

 

mpuskarova@seznam

.cz,  

a.simakova@seznam.

cz 

Rodinné centrum 

Příbram AMÁLKA 

Brodská 98, 

261 01 

Příbram, 

Poliklinika 

RAVAK, 

Čechovská 57, 

Příbram 

774 275 532, 

608 275 523, 

recepce: 

774 275 523 

Aktivity pro 

rodiče a děti 

https://www.amalka

.info/pribram 

 

iva@amalka.info, 

pribram@amalka.info 

Centrum 

psychologicko-

sociálního 

poradenství 

Středočeského 

kraje 

Žižkova 489, 

261 01 Příbram 

II 

318 622 571 Odborné 

sociální 

poradenství 

www.poradnapb.cz 

 

poradnapb@volny.cz 

Centrum sociálních 

a zdravotních 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 

318 498 281, 

778 751 174 

Odborné 

sociální 

poradenství 

www.centrumpribra

m.cz 

poradna@centrumpri

bram.cz; 

sociální 

poradenství 

Pečovatelská 

služba Rožmitál 

pod Třemšínem 

Rybova 30, 262 

42 Rožmitál pod 

Třemšínem 

318 665 701 Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství 

http://www.roz

mitalptr.cz/sluzb

y/zdravotni-a-

socialni-

sluzby/pecovatel

ska-sluzba/ 

ps@rozmitalptr.cz 

Nalžovický 

zámek – týdenní 

stacionář a 

odlehčovací 

služby 

Kamýk nad 

Vltavou 140, 262 

63 

318 677 102 Týdenní 

stacionář, 

odlehčovací 

služby 

http://www.dom

ov-nalzovice.cz 

 

Domov Kunšov 

s.r.o. 

Eškova 413, 262 

23 Jince 

730 172 847 Domovy se 

zvláštním 

režimem 

www.domovkuns

ov.cz 

 

reditelka@domovk

unsov.cz; 

 

http://www.adra.cz/
mailto:mpuskarova@seznam.cz
mailto:mpuskarova@seznam.cz
mailto:a.simakova@seznam.cz
mailto:a.simakova@seznam.cz
https://www.amalka.info/pribram
https://www.amalka.info/pribram
mailto:iva@amalka.info
mailto:pribram@amalka.info
http://www.poradnapb.cz/
mailto:poradnapb@volny.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:ps@rozmitalptr.cz
http://www.domovkunsov.cz/
http://www.domovkunsov.cz/
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
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služeb města 

Příbram, p. o. 

261 01 Příbram 

I 

proFem – centrum 

pro oběti domácího 

a sexuálního násilí, 

o. p. s.   

Dlouhá 97, 

26101, 

Příbram III 

77 44 33 034 Intervenční 

centrum, 

odborné 

sociální 

poradenství 

http://www.profem.

cz 

ic.pribram@profem.c

z 

Dětské skupiny a 

rehabilitační 

stacionář Příbram 

Bří. Čapků 277, 

261 01 Příbram 

VI 

318 626 114  

 

Dětské skupiny, 

rehabilitační 

stacionář 

http://www.centru

mpribram.cz 

detskeskupiny@centr

umpribram.cz 

 

Magdaléna o.p.s. Žežická 193, 

261 01 Příbram 

VII 

318 622 010, 

739 612 018, 

737 391 214 

Kontaktní 

centra, terénní 

programy 

http://www.magdal

ena-ops.eu/cz  

cas.pb@magdalena-

ops.cz 

Nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež Bedna 

Budovatelů 

116, 261 01 

Příbram VIII 

608 936 116, 

775 559 716 

Nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež 

http://ponton.cz/pr

ojekty/bedna/o-

projektu/ 

bedna@ponton.cz 

 

Farní charita Starý 

Knín 

Náměstí Jiřího 

z Poděbrad 47 

262 03 Nový 

Knín 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

asistence, 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi 

www.charita.novykn

in.net 

 

info@socialnipece.cz 

Farní charita 

Příbram 

Jiráskovy sady 

240, 261 01 

Příbram I 

318 635 050, 

739 459 008, 

739 659 917, 

737 237 285 

Odlehčovací 

služby, denní 

stacionáře, 

pečovatelská 

služba 

http://pribram.chari

ta.cz 

 

 

RUBIKON Centrum, 

z. s 

Legionářů 400, 

261 01 Příbram 

VII 

777 496 368 Sociální 

odborné 

poradenství 

www.rubikoncentru

m.cz 

pribram@rubikoncen

trum.cz;  

 

Terapeutická 

komunita 

Kaleidoskop 

Solenice 35, 

262 63 

Solenice 

 Terapeutické 

komunity 

www.kaleidoskop-

os.cz/ 

tk@kaleidoskop-os.cz 

http://www.profem.cz/
http://www.profem.cz/
mailto:ic.pribram@profem.cz
mailto:ic.pribram@profem.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz
mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
mailto:cas.pb@magdalena-ops.cz
mailto:cas.pb@magdalena-ops.cz
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
mailto:bedna@ponton.cz
http://www.charita.novyknin.net/
http://www.charita.novyknin.net/
mailto:info@socialnipece.cz
http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:tk@kaleidoskop-os.cz
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Nalžovický zámek Nalžovice 14, 

262 93 

Nalžovice 

318 641 222 Domov se 

zvláštním 

režimem 

http://www.domov-

nalzovice.cz 

 

reditelka@domov-

nalzovice.cz 

 

Nalžovický zámek – 

týdenní stacionář a 

odlehčovací služby 

Kamýk nad 

Vltavou 140, 

262 63 

318 677 102 Týdenní 

stacionář, 

odlehčovací 

služby 

http://www.domov-

nalzovice.cz 

 

 

Místní organizace 

svazu tělesně 

postižených ČR, 

s.r.o. 

11. května 27. 

262 31 Milín 

326 531 872, 

606 650 117 

Odborné 

poradenství 

http://svaztp.cz/ stpmilin@seznam.cz 

Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram  

 

Obyvatelé obce Trhové Dušníky se mohou dále obracet na pomoc v oblasti sociálních služeb 

na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram, který se nachází ve městě Příbrami na 

náměstí T. G. Masaryka 107 v přízemí a v 1. patře budovy. Je zde bezbariérový přístup ze dvora 

Tyršovy ulice. Kontaktní číslo na vedoucího odboru je 318 402 249 a koordinátora pro oblast 

sociální a vzdělávání 770 142 775. 

 

5.4. Sport a volnočasové aktivity 

Ze sportovních zařízení je v obci Trhové Dušníky sportovní areál TJ Sokol Trhové Dušníky, který 

se nachází na konci obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:stpmilin@seznam.cz
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6. Životní prostředí 

Katastrální území obce Trhové Dušníky leží z přírodního hlediska ve velmi atraktivní krajině, 

v údolí řeky Litavky a dotýká se masivu Brd. Na jihu sousedí se správním územím města 

Příbrami, kde je v těsném kontaktu s komerčně-industriální zónou na severu města Příbram. 

Tato zóna přesahuje i do jižního okraje katastrálního území obce Trhové Dušníky. Obcí protéká 

významný vodní tok – řeka Litavka. Dále zde na území protéká Příbramský potok, který je 

pravostranným přítokem řeky Litavky, dlouhý 11,06 km. Území obce vytváří předpoklady pro 

rozvoj příznivého životního prostředí, pro uspokojivý hospodářský rozvoj obce. 

Popis krajinného rázu 

Trhové Dušníky leží v členité krajině s vyváženým zastoupením přírodních prvků, které tvoří 

především rozsáhlé lesní komplexy na východě území a krajinářsky hodnotné údolí s tokem 

Litavky. Významně se v obrazu krajiny uplatňuje též rozptýlená krajinná zeleň. 

V Územním plánu obce jsou zachovány původní druhy dřevin, a to především v menších 

sídlech, kde se zeleň významně podílí na vysoké hodnotě zdejší krajiny. Jedná se především o 

následující druhy: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, jeřáb ptačí a buk.  

Sídelní zeleň 

Na území obce Trhové Dušníky převládá vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty 

relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 

energomateriálových vkladů a část, že tvoří území se stabilní krajinou s převahou přírodních a 

přírodně blízkých struktur. Na plochách bydlení a plochách komerčního a výrobního využití, 

především při okraji zastavěného území a v kontaktu s okolní krajinou je zapotřebí využívat 

především a při okrajových plochách výhradně původní přirozené dřeviny. Pro výsadby zeleně 

pronikající do otevřené krajiny, jako je zeleň podél komunikací a doprovodná zeleň vodních 

toků a ploch je možné využívat pouze původní přirozené druhy rostlin dle daného stanoviště. 

Struktura využití půdy 

Na vývoj půd v katastrálním území obce Trhové Dušníky měl hlavní vliv reliéf terénu, 

půdotvorný substrát a klimatické poměry.   Celkový zábor zemědělských půd vyvolaný 

rozvojem obce činí 13,34 ha. Z toho je 3,63 ha záborů umístěno na plochách na něž je již 

vydáno územní rozhodnutí a zčásti již i stavební povolení. Zábor zemědělské půdy mimo tyto 

plochy činí 9,61 ha. 

 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 60 

 

Graf .11. Struktura využití půdy 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Ochrana před povodněmi 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Příbram jsou stanovena záplavová území 

na tocích: 

stanovení 
záplavového území 

vodoprávní úřad 
datum platnosti 

čj. 

Litavka (Litavka)  Hořovice, Příbram 
Bohutín, Bratkovice, Čenkov, Hluboš, Jince, Láz, 
Lochovice, Podlesí, Příbram, Trhové Dušníky 

20,956 - 51,370 
délka 30,4 km 

OkÚ Příbram 
09.02.1998 
vod. 2154/1997 Pr 

Příbramský p. 
(Příbramský potok)  

Příbram 
Lešetice, Milín, Příbram 

0,000 - 11,028 
délka 11,0 km 

KÚ Středočeského kraje 
19.03.2013 

015798/2013/KUSK/OŽP-
Bab 

 

Mezi záplavové území je zařazeno i území obce Trhové Dušníky, a to v okolí vodního toku 

Litavky. Litavka a její přítoky, z nichž nejvýznamnější jsou Chumava a Červený potok (neplést 

s Červeným potokem na Slánsku), odvodňuje území, v němž velké rozlohy zaujímají táhlé 

svahy Brd, včetně níže ležících nezalesněných, zemědělsky využívaných svahů. Dále pak 

významné úseky Litavky a jejích přítoků jsou různě technicky upravené, ve významných 

částech povodí byly v minulosti velmi důsledně upraveny drobné vodní toky, primárně 

Zemědělská půda
20%

Orná půda
15%

Zahrada
1%

Trvalý travní porost
4%Nezemědělská půda

30%

Lesní pozemek
25%

Vodní plocha
1%

Zastavěná plocha a 
nádvoří

0%

Ostatní plocha
4%

http://www.csu.cz/
http://194.228.3.82/dpp_cr/servis.dll?GEN=MAP&map=zatopy&CF_SXX=zu_usek_toku&CF_SZO=1&QI=0&CF_SQY=L%5BZUID%5DCZ020_937%0A
http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/cz020_937.pdf
http://194.228.3.82/dpp_cr/servis.dll?GEN=MAP&map=zatopy&CF_SXX=zu_usek_toku&CF_SZO=1&QI=0&CF_SQY=L%5BZUID%5D100000795%0A
http://194.228.3.82/dpp_cr/servis.dll?GEN=MAP&map=zatopy&CF_SXX=zu_usek_toku&CF_SZO=1&QI=0&CF_SQY=L%5BZUID%5D100000795%0A
http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/doc_12204188_0.pdf
http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/doc_12204188_0.pdf
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odvodňující podbrdská pole. To jsou podstatné okolnosti, které Litavce dávají charakter 

povodňově velmi aktivního vodního toku. 

 
Vodní tok Litavka, zdroj: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/nektere-vodni-toky-strednich-cech/litavka/ 

Základním opatřením v obci Trhové Dušníky proti povodním je zadržování vody v krajině. Toto 

spočívá mimo jiné v zachování volných prostor v údolních nivách vodních toků pro povodňové 

rozlivy, revitalizace vodních toků a zvyšování zastoupení trvalé vegetace v krajině. 

Významnými opatřeními v daném území může být též zachování a údržba menších vodních 

nádrží přírodního charakteru. 

 

Územní systém ekologické stability 

Severovýchodním směrem od regionálního biocentra je vymezen regionální biokoridor, který 

vede lesními komplexy. V území je vymezeno celkem pět lokálních biocenter. Hlavním cílem 

vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, 

biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich 

společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů. 

Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce Trhové Dušníky poskytuje 

koeficient ekologické stability, tj. podíl výměry plochy relativně stabilních ku výměře ploch  

relativně nestabilních. Koeficient ekologické stability na území obce Trhové Dušníky je 1,614. 

Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená 

vyváženou (stabilní) krajinu. 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/nektere-vodni-toky-strednich-cech/litavka/
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Staré ekologické zátěže 

V roce 2009 proběhla na území obce Trhové Dušníky rekultivace skládky TKO Květná. 

V současné době nejsou žádné staré ekologické zátěže. 

 

https://kontaminace.cenia.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Územní plán Trhové Dušníky, 2010 

https://kontaminace.cenia.cz/
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7. Správa obce 

7.1. Základní charakteristika správy obce 

       31.12.2018 

Typ obce      I. typu 

Obec s pověřenou působností Příbram 

Pověřený obecní úřad   Příbram 

Pracoviště finančního úřadu  Příbram 

Katastrální pracoviště   Příbram 

Matriční úřad     Příbram 

Katastrální plocha (km²)   6,9 

Počet katastrů     1 

Počet částí obce     1 

Nadmořská výška (m n. m.)  445 

První písemná zmínka (rok)  1321 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

7.2. Obecní úřad a kompetence obce 

Starosta:          Milan Smíšek 

Místostarosta:         Bohumil Černý 

Předsedkyně kontrolního výboru:    Mgr. Libuše Sudová 

Předseda finančního výboru:     Miroslav Tichý 

Předseda výboru pro rozvoj obce:    Hana Misterková 

Kontrolní výbor – členové:      Zuzana Kolingerová 

            Jindřich Havelka 

Finanční výbor – členové:      Marie Borzová 

            Ivana Míková  

Výbor pro rozvoj obce:           

Úřední hodiny:         Pondělí: 18:00-20:00 

            Středa: 18:00-20:00 

Příspěvkové organizace:      - 

http://www.csu.cz/
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7.3. Důvod a způsob založení 

Obec Trhové Dušníky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7.4. Organizační struktura 

• Obec Trhové Dušníky 
o Zastupitelstvo 

▪ Finanční výbor 
▪ Kontrolní výbor 
▪ Stavební výbor 
▪ Kulturně společenský výbor 

7.5. Správní činnost, které obec vykonává 

Evidence obyvatel 

CZECHPOINT 

Obecní knihovna 

7.6. Obecní knihovna v Trhových Dušníkách 

Obecní knihovna v Trhových Dušníkách se nachází v 1. patře budovy obecního úřadu na návsi 

obce. Po obyvatele obce je knihovna přístupná vždy každou středu od 17:00 – 19:00 hodin. 

Dále jsou přístupné webové stránky obecní knihovny na adrese: 

https://tdknihovna.webnode.cz, kde mají občané k dispozici on-line katalog a uvedené 

veškeré informace (služby, návštěvní kniha, výpůjční doba, kulturní akce obce). 

7.7. Organizace zřizované obcí 

Obec nemá příspěvkové organizace. 

7.8. Bezpečnost 

Prevence kriminality není v obci řešena. Přestupková komise v obci také není zřízena, tuto 

činnost vykonává pro obec město Příbram. Nejbližší policie se nachází ve městě Příbram. 

V obci v posledních letech nebyla zaznamenána žádná kriminalita, popřípadě jen malé 

přestupky. 

7.9. Vnější vztahy a vazby 

Obec je členem: 

 Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Jednou z činností DSO ORP Příbram je Centrum 

společných služeb, které bylo zřízeno na základě projektu SMO ČR „Posilování administrativní 

http://www.lesetice.cz/index.php/kontakty
http://www.lesetice.cz/index.php/financni-vybor
http://www.lesetice.cz/index.php/kontrolni-vybor
http://www.lesetice.cz/index.php/stavebni-vybor
http://www.lesetice.cz/index.php/kulturne-spolecensky-vybor
https://tdknihovna.webnode.cz/
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kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V rámci tohoto centra svazek poskytuje služby 

v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetenci, ale i v přenesené působnosti 

s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Svazek je dále velmi aktivní 

v oblasti odpadového hospodářství, školství, sociálních službách a cestovního ruchu.  

Svazku obcí vodovodů a kanalizací Příbram.   Svazek obcí je provozovatelem 

vodohospodářského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace je 1. SčV a. s. Předmětem 

činnosti Svazku je zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod zejména 

členských obcí Svazku. 

MAS Brdy.   Předmětem činnosti MAS Brdy, z. ú. je dle zakladatelské smlouvy také: tvorba 

strategií a plánů rozvoje regionu, koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, rozvoj a 

propagace regionu a jeho turistického potenciálu. 

Svazek obcí Podbrdského regionu. Svazek obcí Podbrdského regionu je dobrovolný svazek obcí 

podle zákona v okresu Příbram, jeho sídlem je obce Bohutín a jeho cílem je celkový rozvoj 

mikroregionu. Sdružuje celkem 13 obcí a byl založen v roce 2003. 

 

 

7.10. Stav majetku k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa) 

 

Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 

AKTIVA CELKEM 80 340 610,04 9 430 242,52 70 910 367,52 68 214 007,83 

Stálá aktiva 73 899 259,55 9 430 242,52 64 469 017,03 64 227 714,61 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 323 315,08 313 614,40 9 700,68 9 700,68 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

167 184,40 167 184,40 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 

156 130,68 146 430,00 9 700,68 9 700,68 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

73 575 944,47 9 116 628,12 64 459 316,35  

Pozemky 
8 813 094,73 0,00 8 813 094,73 8 813 094,73 

Stavby 
58 317 721,90 7 072 093,00 51 245 628,00 51 321 140,90 

Samostatné hmotné 
movité věci a 
soubory hm.m. věcí 

1 064 008,00 446 470,00 617 538,00 567 793,00 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

1 598 065,12 1 598 065,12   
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Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 

Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

3 783 054,72 0,00 3 783 054,72 3 515 985,30 

Oběžná aktiva 6 441 350,49 0,00 6 441 350,49 3 986 293,22 

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé 
pohledávky 151 467,00 0,00 151 467,00 76 861,00 

Odběratelé 76863,00 0,00 76863,00 0,00 

Krátkodobé 
poskytnuté zálohy 24 830,00 0,00 24 830,00 33 495,00 

Jiné pohledávky 
z hlavní činnosti 41 900,00 0,00 41 900,00 42 250,00 

Pohledávky za 
zaměstnanci 1 116,00 0,00 1 116,00 1 116,00 

Ostatní krátkodobé 
pohledávky 6 758,00 0,00 6 758,00 0,00 

Krátkodobý finanční 
majetek 6 289 883,49 0,00 6 289 883,49 3 909 432,22 

Základní běžný účet 
ÚSC 6 250 755,49 0,00 6 250 755,49 3 881 621,22 

Pokladna 39 128,00 0,00 39 128,00 27 811,00 
Zdroj: Obec Trhové Dušníky 

 

Název položky Účetní období 

BĚŽNÉ MINULÉ 

PASIVA CELKEM 70 910 367,52 68 214 007,83 

Vlastní kapitál 70 822 852,52 68 126 281,83 

Jmění účetní jednotky celkem 

 

42 147 309,52 42 549 544,68 

 Výsledek hospodaření 28 675 543,00 25 576 737,15 

 Cizí zdroje 87 515,00 87 726,00 

Dlouhodobé závazky 5 000,00 5 000,00 

Dlouhodobé přijaté zálohy 5 000,00 5 000,00 

Krátkodobé závazky 82 515,00 82 515,00 

Zaměstnanci 45 445,00 45 445,00 

Zdravotní pojištění 6 618,00 5 674,00 

Ostatní daně a poplatky 5 622,00 4 650,00 

Dohadné účty pasivní 24 830,00 32 450,00 

Zdroj: Obec Trhové Dušníky 
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Tabulka č. 29. Rozvaha (Bilance) k 31.12.2018 

ROZDÍLY 

 Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017 

Aktiva celkem 70 910 367,52 68 214 007,83 

Pasiva celkem 70 910 367,52 68 214 007,83 

Rozdíl 0,00 0,00 

Zdroj: Obec Trhové Dušníky 

 

Kartogram č. 3. Přehled pozemků ve vlastnictví obce Trhové Dušníky v roce 2018 

 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Na kartogramu č. 4 máme vyobrazeny pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Trhové Dušníky. 

Jedná se o celkovou výměru 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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7.11. Srovnání struktury rozpočtových příjmů k 30.09.2018 a rozpočtové 

hospodaření v období 2010-2018 

Graf .12. Výdaje a příjmy k 30.09.2018 v obci Trhové Dušníky v tis. Kč 

Výdaje v roce 2018 

 

Příjmy v roce 2018 

 

Zdroj: www.monitor.stantipokladna.cz 

                        

        

    tis.  č

                         
       

   tis.  č

                    
                    

      tis.  č

                       

    tis.  č

                 

    tis.  č

             

   2  tis.  č

               

 2 tis.  č

http://www.monitor.stantipokladna.cz/
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Graf .13. Graficky znázorněný přehled rozpočtového hospodaření obce Trhové Dušníky 

v letech 2010-2018 

 
Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 

 

Ve výše uvedeném grafu máme znázorněny příjmy a výdaje obce Trhové Dušníky za období 

2010-2018. 

Z grafického přehledu můžeme sledovat meziroční vývoj rozpočtu, kdy saldo se dostává do 

záporných hodnot od roku 2015–2017. Na konci sledovaného období v roce 2018 se opět 

dostává na hranici kladné hodnoty, kdy obec hospodaří s přebytkovým rozpočtem. 

Následující tabulka nám uvádí přehled vývoj rozpočtového hospodaření obce ve sledované 

období.  

Příjem obce se pohybuje okolo 6 mil. Kč s výjimkou roku 2016.  V následující tabulce je 

podrobněji zobrazen vývoj rozpočtového hospodaření obce Trhové Dušníky v období 2011-

2017. Za rok 2018 v době, kdy byl Rozvojový dokument obce tvořen nebyly údaje ještě 

přístupné.  Rok 2018 nám znázorňují výše uvedené grafy, kde máme přehled o příjmech a 

výdajích obce v uvedeném roce do konce měsíce září. 

 

 

 

                 

                                    

               

              

         

             

              

              

              

    

                

http://www.monitor.statnipokladna.cz/
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Tabulka č. 30. Vývoj rozpočtového hospodaření obce Trhové Dušníky v letech 2010-2016 (v 

tis. Kč) 

                

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 407 438 438 450 455 460 460 

Příjmy celkem (po konsolidaci) 6075 7806 6539 5766 9657 17620 6157 

Úroky 0 0 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky dluhopisů 0 0 0 0 0 0 0 

Dluhová služba celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Ukazatel dluhové služby celkem (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Rozvaha aktiv a pasiv 33541 44484 47872 59506 59392 74441 77471 

Cizí zdroje a PNFV 424 110 147 8430 838 92 88 

Stav na bankovních účtech 5778 6627 9837 13085 8360 7835 3882 

Úvěry a komunální obligace 0 0 0 0 0 0 0 

Přijaté NFV a ostatní dluhy 0 0 0 0 0 0 0 

Zadluženost celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 5829 6722 9957 13184 8427 8382 5952 

Krátkodobé závazky 421 107 144 8425 833 87 85 

Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 
(%) 1,26 0,25 0,31 14,17 1,41 0,12 0,11 

Celková likvidita 13,85 62,64 68,96 1,56 10,12 96,89 48,19 
https://monitor.statnipokladna.cz/2018/ 

 

Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je obce schopna krýt své krátkodobé závazky. 

Porovnávají se zde především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými 

závazky. 

U obce Trhové Dušníky v roce 2017 byl tento ukazatel 48,19, což znamená, že krátkodobé 

likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky čtyřicet osmkrát. Za rizikovou hodnotu se 

považuje hodnota menší než 1, která u obce za celé sledované období nenastala. 

 

 

 

 

 

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/
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A. 2. Východiska pro návrhovou část 

 

1. SWOT ANALÝZA 

SWOT, což je zkratka z anglických slov: 

S   = STERNGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ 

W   = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: ČÍM SE SAMI OHROŽUJEME 

O   = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: CO SE NÁM NABÍZÍ 

T   = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO BY NÁS MOHLO BLOKOVAT 

 

SWOT analýza nám ukazuje silné a slabé stránky obce, její příležitosti i hrozby, které mohou 

nastat, pokud obec a její obyvatelé se nesemknou a nebudou řešit problémy obce společnou 

cestou. Společná cesta povede ke snížení nákladů na výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu 

obce, nastavení podmínek pro kvalitní a spokojený život obyvatel obce a jejich přilehlých částí.  

 

Obec Trhové Dušníky se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 4 km severně od 

Příbrami. Obec, leží z přírodního hlediska ve velmi atraktivní krajině, v údolí říčky Litavky, 

v těsném kontaktu s CHKO Brdy. V současné době zde žije 429 obyvatel.  Z nemovitých 

kulturních památek se jihovýchodně od návsi nachází kaple Nejsvětější Trojice, mezi další 

kulturní památky je zařazena výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého a Boží muka. 

Z důlní těžby v okolí Příbramska jsou zahrnuty do kulturních památek na území obce původně 

odvodňovací štola – Dědičná štola císaře Josefa II a vstupní portál Květenské štoly. 

 

Demografická křivka v obci naznačuje, že v obci v roce 2018 žije 16 % obyvatel ve věkové 

skupině 65+, což je více o 1 % než ve věkové skupině 0+14 let. V obci je nejvíce zastoupena 

věková kategorie 15-64 let, což je produktivní skupina obyvatel. Nejvíce obyvatel v obci, a to 

v počtu 84 v roce 2011 mělo ukončeno vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity).  

Nezaměstnanost v obci v roce 2018 klesla na 4,25 % a dostala se na nejnižší počet 

nezaměstnaných v počtu 13. 

 

Podnikatelská činnost je zde zastoupena v roce 2017 v počtu 91 živnostníků a 12 právnických 

osob. Převažující podnikatelskou činností je oprava a údržba motorových vozidel, dále 
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profesní, vědecké a technické činnosti. Zajímavostí je, že v obci oblast zemědělství, lesnictví a 

rybářství je zastoupena pouze 4 subjekty z celkového počtu 103. 

 

V obci Trhové Dušníky je individuální rekreace ve formě chalupaření spíše okrajově. Podmínky 

pro rozšíření rekreace jsou zde výborné vzhledem k blízkosti CHKO Brdy. 

 

Technická infrastruktura v obci je dostačující. Obec je zásobena pitnou vodou ze Skupinového 

vodovodu Příbram, ve správě 1. SčV, a.s. Příbram, dopravována z tlakového pásma gravitace 

vodojemu Hvězdička. Dešťové vody jsou odváděny vybudovaným smíšeným systémem 

dešťové a splaškové kanalizace. Obec není plynofikována, ačkoli katastrálním územím obce 

prochází v blízkosti jižního okraje zástavby za Příbramským potokem plynovod. Odpadové 

hospodářství je v obci řešeno tříděním odpadu a umístněním hnízd s nádobami na třídění 

odpad. Pro efektivní systém odpadového hospodářství je vhodné uvažovat o doplnění počtu 

hnízd a nádob na tříděný odpad, vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel v obci. 

 

Dopravní infrastruktura v obci Trhové Dušníky je dostačující. Autobusová zastávka je umístěna 

na nepřehledném místě. Parkování v obci je řešeno na pozemcích jednotlivých majitelů. 

Stávající plochy pro parkování jsou v sídle zatím dostatečné. Dopravní obslužnost je zde 

vyhovující, zajištěna 29 spoji i v pracovní dny a 3 spoji o víkendech do nejbližšího města 

Příbrami. V současné době není dostatečně zajištěna bezpečnost chodců při vystupování 

z autobusu. 

 

V obci Trhové Dušníky se nachází dle SLDB 132 domů, z toho 105 je obydlených. Z celkového 

počtu obydlených domů se 3 využívají k rekreaci. 

Z komerční vybavenosti v sídle Trhové Dušníky se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice a 

obecní knihovna. Ze sportovních zařízení je v obci k dispozici hřiště TJ Sokol Trhové Dušníky.  

Na návsi v obci jsou umístěny dva soukromé obchody. Jedná se o obchod s potravinami a ETD 

Elektro Trhové Dušníky. 

Zdravotní a sociální služby jsou obyvatelům obce k dispozici ve městě Příbrami.   Obyvatelé 

Trhových Dušník mohou využívat služeb poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb na 
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území ORP Příbram. Nejbližší nemocnice je Oblastní nemocnice Příbram vzdálená od obce 3 

km. 

Školské zařízení se v obci nenachází a smlouvu na školský obvod obec nemá. 

 

Katastrální území obce Trhové Dušníky leží z přírodního hlediska ve velmi atraktivní krajině, 

v údolí říčky Litavky a dotýká se masivu Brd. Mezi záplavové území je na Příbramsku zařazeno 

i území obce Trhové Dušníky, a to v okolí toku Litavky. Základním opatřením v obci proti 

povodním je zadržování vody v krajině. Obec Trhové Dušníky má z hlediska systému 

ekologické stability vyváženou krajinu. Území obce vytváří předpoklady pro rozvoj příznivého 

životního prostředí, pro uspokojivý hospodářský rozvoj obce. 

Vývoj rozpočtového hospodaření obce je dobrý. Ve sledovaném období od roku 2010, kdy 

obec se v roce 2015 dostala do záporného salda se opět na konci roku 2018 dostává do 

kladných hodnot. Obec je schopna krýt své krátkodobé závazky. 
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2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

1. Jak se Vám v obci žije? 
 

   

velmi dobře                                                                        22 

spíše dobře                                                                           25 

ani dobře ani špatně                                                      13 

spíše špatně                                                                 0 

velmi špatně                                                                 0 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 
 

1. klidný život                                                                  29 

2. dobré mezilidské vztahy                                                10 

3. příznivé životní prostředí                                             14 

4. blízkost přírody                                                          48 

5. dostupnost pracovních příležitostí                                  8 

6. dobrá dopravní dostupnost                                          4 

7. kulturní a společenský život                                            12 

8. sportovní vyžití                                                             6 

9. vzhled obce                                                                  12 
 

 

  

36%

42%

22%
0%

Jak se Vám v obci žije?
velmi dobře

spíše dobře

ani dobře ani
špatně

spíše špatně

velmi špatně
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20%

7%

10%

34%

6%

3%

8%

4%
8%

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí ? 1. klidný život

2. dobré mezilidské vztahy

3. příznivé životní prostředí

4. blízkost přírody

5. dostupnost pracovních příležitostí

6. dobrá dopravní dostupnost

7. kulturní a společenský život

8. sportovní vyžití

9. vzhled obce

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

 

 

1. špatné vztahy mezi lidmi                                             14 

2. nezájem lidí o obec                                                        15 

3. málo kvalitní životní prostředí                                       1 

4. nedostatek pracovních příležitostí                                    2 

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb            15 

6. nedostatečný kulturní a společenský život                         6 

7. špatná dostupnost lékaře                                              5 

8. nevyhovující veřejná doprava                                        25 

9. nedostatečná bytová výstavba                                        5 

10. nepořádek v obci                                                          5 

11. špatné podmínky pro podnikání                                 0 

     jiné: doprava 1 

            webové stránky obce  3 

            nedodělaná příjezdové cesty 1 

            nedostatek odpadkových košů 1 

            nedostatek vyžití pro děti 2 

            rozvoz jídla z nemocnice, seniorům 2 

            špatná komunikace OÚ 2 

            volnočasové aktivity pro děti 1 
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5%
10%

35%
25%

15%

5%5%

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Kulturní akce

   Kulturní akce pro děti

   Velký veřejný prostor (tělocvična,
společenské centrum)

   Pohostinství

 Stezka pro pěší Trhové Dušníky -
Příbram

   Zprovoznění lávky pod obcí přes
Litavku

   Obecní policie

 

 

 

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 
 

Kulturní akce 1 

   Kulturní akce pro děti 2 

   Velký veřejný prostor (tělocvična, společenské centrum) 7 

   Pohostinství 5 

 Stezka pro pěší Trhové Dušníky – Příbram 3 

   Zprovoznění lávky pod obcí přes Litavku 1 

   Obecní policie 1 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

15%

16%

1%2%

16%7%
6%

27%

5%
0%

Co se Vám na Vaší obci nelíbí? 1. špatné vztahy mezi lidmi

2. nezájem lidí o obec

3. málo kvalitní životní prostředí

4. nedostatek pracovních příležitostí

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a
služeb

6. nedostatečný kulturní a společenský život

7. špatná dostupnost lékaře

8. nevyhovující veřejná doprava

9. nedostatečná bytová výstavba

10. nepořádek v obci

11. špatné podmínky pro podnikání
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

 
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti): 

 

 

  

  
Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Je mi to 

lhostejné 

Bydlení 29 26 1 0 4 

Školství 3 22 6 3 8 

Zdravotnictví 4 22 8 2 5 

Veřejná doprava 3 17 19 22 5 

Kultura a 

společenský život 
15 28 6 7 3 

Sportovní vyžití 6 29 12 5 3 

Životní prostředí 25 25 5 3 0 

Péče obce o své 

prostředí 
21 23 6 6 1 

Podmínky pro 

podnikání 
2 10 6 1 24 

Rozvoj obce 10 34 11 1 1 

Informovanost 

o dění v obci 
9 19 20 8 1 

 

 

 

  

 

  

  

48%
43%

2%0%

7%

Bydlení

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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7%

53%
7%

19%

Školství

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

10%

54%
19%

5%
12%

Zdravotnictví

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

4%

26%

29%

33%

8%

Veřejná doprava

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

25%

48%

10%
12%5%

Kultura a společenský život

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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11%

53%

22%

5%

Sportovní vyžití

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

43%

9%5%

Životní prostředí

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

37%

40%

10%
11%2%

Péče obce o své prostředí

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

5%
23%

14%
2%

56%

Podmínky pro podnikání

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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6. Mezilidské vztahy v obci považujete za: 
 

 
 

1.  velmi dobré                                                                                        8 

2.  docela dobré                                                                                    28 

3.  ne moc dobré                                                            13 

4.  špatné                                                                       6 

5.  nedovedu posoudit                                                      4 

 

 

17%

60%

19%
2%

2%

Rozvoj obce

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

16%

33%35%

14%2%

Informovanost o dění v obci

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

14%

47%

22%

10%
7%

Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1.  velmi dobré

2.  docela dobré

3.  ne moc dobré

4.  špatné

5.  nedovedu posoudit
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? 

 
  

1.  rozhodně ano                                                                                      17 
 

2.  spíše ano                                                                                     19 
 

3.  spíše ne                                                                    11 
 

4.  rozhodně ne                                                              6 
 

5.  nedovedu posoudit                                                    6 
 

   

 
 

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 
 

 
 

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)                                     5 

2.  občas (cca 1 za měsíc)                                           33 

3.   vůbec                                                                        15 

4.   nemám internet                                                                 6 

 

 
 

29%

32%

19%

10%
10%

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek 
příležitostí ke vzájemným společenským 

kontaktům? 1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

9%

56%

25%

10%

Sledujete informace o dění obci na webových 
stránkách?

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)

2.  občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec

4. nemám internet
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9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 
 

1.  rozhodně ano                                                                                      20 

2.  spíše ano                                                                                   29 

3.  spíše ne                                                               3 

4.  rozhodně ne                                                             1 

5.  nedovedu posoudit                                                 6 

Pokud ano, jak se můžete zapojit? 
 

  Zapojení do prací v obci dle potřeby (brigády) 12 

  Pomoc při pořádání veřejných akcí 1 

  Úklid obce 3 

  Sportovní a kulturní oblast 1 

 

 

 
 

 

 

 
  
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 01.01.2018 měla obec 445 obyvatel.) 

1. měla by zůstat přibližně stejně 

velká                                                                                                                   26 

2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 500–900 

obyvatel                                                                                 15 

3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů  14 

4. nedovedu 

posoudit                                                                                                                                                7 
 

 

 

 

34%

49%

5%

2%

10%

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj 
své obce?

1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

5.  nedovedu posoudit
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11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.  

       Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 

1. zlepšení podmínek pro podnikání                                                                                                                       0 

2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)                                         13 

3. častější spoje veřejné dopravy                                                                                                                            29 

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci                                                                                                12 

5. rekonstrukce místních komunikací                                                                                                                         27 

6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit                                                                                        18 

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci                                                                                                                12 

8. opravy památek v obci                                                                                                                                       15 

9 jiné:                                                                                                      2                                                    0 

    Lávka přes Litavku u mlýna      1 

    Častější spoje veřejné dopravy 1 

    Přemístění autobusové zastávky 1 

    Obnova dětského hřiště – oplocení 2 

    Autobusové spojení v dopoledních hodinách 1 

    Úklid obce 1 

    Veřejné prostranství – výsadba zeleně 1 

    Spravedlivé rozdělení místním organizacím 1 

    Společenské centrum – sál 1 
 

 

42%

24%

23%

11%

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
(k 01.01.2018 měla obce 445 obyvatel)

1. měla by zůstat přibližně stejně
velká

2. měla by se postupně rozrůstat na
přibližně 500 - 900 obyvatel

3. měla by být využita celá kapacita
ploch pro výstavbu domů

4. nedovedu posoudit
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            12. Jste? 

 
  
               

 

1. muž                                    32 

2. žena 28 5 

 9 

 

10%

21%

9%

20%

13%

9%

11%

7%

Představte si, že můžete rozhodnout o využití 
obecních finančních prostředků. 

Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte 
maximálně 3 možnosti)

1. zlepšení podmínek pro podnikání

2. podpora bytové výstavby
(dobudování technické infrastruktury
a místních komunikací)

3. častější spoje veřejné dopravy

4. zřízení dalších provozoven
obchodu a služeb v obci

5. rekonstrukce místních komunikací

6. podpora kulturních, společenských
a sportovních aktivit

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci

8. opravy památek v obci

9 jiné:

53%
47%

Jste muž či žena?

1. muž

2. žena
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13. Váš věk? 
 

  
15–29 let                                                                       8 

30–49 let 16 

50–64 let 23 

65 a více let 13 

 
 

14. Vaše vzdělání? 
 

 
 

1.  základní                                                  0 

2.  střední odborné                                            19 

3.  střední odborné s maturitou                      25 

4.  vyšší odborné                                          2 

5.  vysokoškolské                                       7 

  

 
 

 

13%

27%

38%

22%

Váš věk?
15 - 29 let

30 - 49 let

50 - 64 let

65 a více let

36%

47%

4%
13%

Vaše vzdělání?

1.  základní

2.  střední odborné

3.  střední odborné s
maturitou

4.  vyšší odborné

5.  vysokoškolské
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15. V obci: 

 
 

1. žiji od narození                                                                  22 

2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči                       4 

3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety          23 

4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech       5 

  

 
16. Typ Vaší domácnosti: 

 
 

 
1. domácnost bez dětí                                                  22 

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)          20 

3. jiné                                                                        12 

  

  

 

 

41%

7%

43%

9%

V obci

1. žiji od narození

2. přistěhoval jsem se v dětství
spolu s rodiči

3. přistěhoval jsem se v
dospělosti před více než pěti
lety

41%

37%

22%

Typ Vaší domácnosti

1. domácnost bez dětí

2. domácnost s nezaopatřenými
dětmi (do 18 let)

3. jiné   (vícegenerační)
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Vyhodnocení: 

Dotazníkové šetření probíhalo v lednu 2019 a vyplněné dotazníky odevzdalo 60 občanů, což 

činí 14 % obyvatel obce, z toho 53 % mužů a 47 % žen, převážně ve věkové kategorii 50-64 

let (38 %) a věkové kategorii 30-49 let (27 %). 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 42 % respondentů odpovědělo, že se jim v obci žije 

spíše dobře. V obci se nejvíce líbí respondentům blízkost přírody a klidný život. 

Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že 27 % občanům, kteří vyplnili dotazník, se nelíbí 

veřejná doprava a následně nezájem občanů o obec a nedostatek či špatná dostupnost 

obchodu a služeb. V obci občané nejvíce postrádají prostor pro pořádání společenských a 

kulturních akcí (společenské centrum) a pohostinství. 

Co se týká hodnocení obce, dle jednotlivých kritérií v otázce číslo 5 z dotazníkového šetření, 

nejvíce spokojeni jsou odpovídající občané s bydlením a životním prostředím. Velmi 

nespokojeni jsou s veřejnou dopravou, spíše nespokojeni jsou s informovaností o dění 

v obci. Mezilidské vztahy v obci občané považují za docela dobré. Webové stránky obce 

sleduje 56 % z respondentů cca 1x za měsíc. Zhruba polovina dotázaných občanů je ochotna 

se podílet na rozvoji obce formou brigád, úklidu svého okolí a obce. 

Dále vyplývá, že obec by se neměla v dalších letech rozrůstat, pro přibližně stejnou obec se 

stejným počtem obyvatel je 42 % respondentů, 11 % nedokázalo tuto otázku posoudit. 

Občané by obecní finanční prostředky nejvíce využili na častější spoje veřejné dopravy a 

rekonstrukce místních komunikací, dále na podporu kulturních, společenských a 

sportovních aktivit. Co se týká projektů, kterým by se obec měla v následujících letech 

věnovat občané uvedli: 

Lávka přes Litavku u mlýna, častější spoje veřejné dopravy, přemístění autobusové zastávky 

oplocení dětského hřiště, úklid obce, úprava veřejného prostranství – výsadba zeleně, 

společenské centrum, finanční prostředky pro místní organizace, tělocvična, multifunkční 

hřiště v severní části obce, rekonstrukce fotbalového hřiště, park okolo kapličky a rybníků 

veřejné osvětlení, předškolní zařízení, výstavba stezky pro pěší Trhové Dušníky – Příbram, 

parkovací místa v obci, akce pro seniory. 
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3.  KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ 

 

Komunitní projednání Rozvojového dokumentu obce Trhové Dušníky na období 2019-2024 

proběhlo dne 4. února 2019 v obci Trhové Dušníky. 

Jednání se zúčastnili zástupci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, místostarosta obce 

Trhové Dušníky, zastupitelé a občané obce Trhové Dušníky. 

Na jednání byly projednány projekty zahrnuté do aktivit a zásobníku projektu Rozvojového 

dokumentu obce Trhové Dušníky. Dále byly dány podněty na doplnění aktivit v rozvojovém 

dokumentu obce, které byly následně zapracovány do Rozvojového dokumentu obce Trhové 

Dušníky. Záznam z jednání je nedílnou přílohou tohoto dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 89 

 

4. SWOT analýza 

 SWOT analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které v obci existují. Je standardní metodou 

strategického řízení. Silné a slabé stránky ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby 

určují možný kladný nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti. Tato analýza je mostem mezi 

analytickou a návrhovou částí rozvojového dokumentu obce. Následující tabulka vychází 

z analytické části dokumentu, z výstupů dotazníkového šetření a komunitního projednání 

rozvojového dokumentu obce. 

Silné stránky Slabé stránky 

• Poloha obce  

Obce se nachází v blízkosti města Příbram. 

•  Dobré hospodaření s rozpočtem 

Obec hospodařila ve sledovaném období 

s kladným výsledkem. 

• Aktivní vztahy v území 

Obec je členem DSO ORP Příbram, Svazku 

podbrdského regionu a SVaK. 

• Blízkost napojení na dálnici 

Vzdálenost k nejbližšímu napojení na dálnici (D4) 

je 7,4 km. 

• Nízká kriminalita v obci 

V obci v posledních letech nebyla zaznamenána 

žádná kriminalita, popřípadě malé přestupky. 

• Produktivní obyvatelstvo 

Produktivní obyvatelstvo zastupuje 50 % 

obyvatel obce. 

• Průměrný věk obyvatel 

V roce 2017 je průměrný věk obyvatel 40,9 let. 

• Pokles nezaměstnanosti 

V roce 2014 bylo v obci Trhové Dušníky 26 

nezaměstnaných, v roce 2018 o polovinu méně. 

• Staré ekologické zátěže 

V obci ani v okolí se nenachází kontaminovaná 

místa. 

• Stárnutí obyvatelstva 

 V roce 2017 bylo v obci 16 % obyvatel ve věkové 

kategorii 65 let a více. 

• Občanská vybavenost 

 V obci se nenachází restaurace, lékař. 

• Absence chodníku 

 Bezpečnost obyvatel obce. 

• Záplavové území 

 Obec leží na březích říčky Litavky. 

• Nedostatečná dopravní obslužnost 

Do obce nezajíždí v pracovní dny autobus 

v dopoledních hodinách 

• Autobusová zastávka 

Autobusová zastávka je umístěna na 

nebezpečném místě pro chodce u silnice. 

• Stav místních komunikací 

Je nutná rozsáhlá rekonstrukce místních 

komunikací. 

• Nevyužívání dotací při investicích 

obce 

Nízký počet podaných žádostí o dotaci. 
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• Koeficient ekologické stability 

Koeficient ekologické stability poukazuje na 

relativně vyváženou krajinu, v nichž jsou 

technické objekty v souladu s přírodními 

strukturami. 

• Stoupá počet podnikatelských 

subjektů 

V posledních letech je zaznamenán vzestup 

počtu podnikatelských subjektů v obci. 

• Technická infrastruktura 

Obec je vybavena systémem dešťové a splaškové 

kanalizace, pitnou vodou z vodovodního řádu, 

ČOV Příbram. 

• Struktura krajiny 

Obec se nachází v údolí Litavky a na kraji CHKO 

Brdy. 

Příležitosti Hrozby 

• Oprava pozemních komunikací 

Kvalita dopravy v obci. 

• Vybudování chodníku od 

autobusové zastávky 

Bezpečnost obyvatel obce. 

• Aktivní spolupráce mezi obcemi  

Využití meziobecní spolupráce. 

• Realizace sportovišť 

Rekonstrukce dětského hřiště, výstavba 

multifunkčního hřiště 

• Společenské centrum 

Zřízení společenského centra v obci. 

• Posílení obytné funkce obce 

Dostatečná občanská vybavenost v obci. 

• Rozvoj sociálních služeb 

Dostatečné pokrytí sociálních služeb v obci. 

 

• Nedostatek finančních prostředků 

Správné rozložení finančních prostředků, 

investice dle rozpočtu obce 

• Nevhodné dotační možnosti 

Dotační programy, které obec nebude moci 

využít pro svůj rozvoj 

• Stav místních komunikací 

Údržba komunikací, opravy, bezpečnost dopravy 

• Demografický vývoj 

Fungování obce může ohrozit snížený počet 

obyvatel, stárnutí obyvatel 

• Vysoký podíl spolufinancování 

Velké množství projektů z dotačních titulů 

s vysokým podílem spolufinancování obce. 

• Stagnace rozvoje obce 

Obec se nebude dále rozvíjet, úbytek obyvatel 

obce. 
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•  Lepší komunikace OÚ s občany 

Společná setkání 

• Přehledné webové stránky obce 

Využívat nové webové stránky obce ke 

komunikaci s občany 

• Podpora zadržování vody v krajině 

Opatření proti záplavám. Obec se nachází 

v záplavovém území. 

•  Společný úklid obce 

Podpora mezilidských vztahů v obci. 

• Brownfield 

Využití brownfieldu pro obecní účely, podpora 

místních podnikatelů 

 

 

 

 

 

 

 

•  Nedostatečná doprovodná 

infrastruktura v nové zástavbě 

Nebude zajištěna technická infrastruktura pro 

nové obyvatele obce. 
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B.  NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

B. 1. Vazba na strategické dokumenty 

Zpracovaný Program rozvoje obce Trhové Dušníky úzce navazuje na tyto již zpracované (či ve 

zpracování) strategické dokumenty na všech úrovních zainteresovaných subjektů. Jedná se 

pouze o nejdůležitější dokumenty s přímou vazbou na konkrétní aktivity obce. Nejedná se o 

veškeré platné dokumenty pro období 2019-2024. 

Nejdůležitější dokumenty s úzkou regionální územní vazbou: 

• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Brdy, z.s. na období 2014–

2020 

• Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020 

• Program rozvoje cestovního ruchu 2018-2023 

• Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2016-2020 

• Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji a jeho aktualizace (poslední 

rok 2007) 

• Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023 

•  Územní energetická koncepce Středočeského kraje, vydal Středočeský kraj, 2004–

2010 

• Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, změna 2018 

• Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02, který byl zpracován v 

rámci projektu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a 

nabyl účinnosti dne 20. 6. 2016.   

• Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 

• Povodňový plán Středočeského kraje, vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství, 2004 a následující pravidelné aktualizace. 

• Strategie územního správního obvodu ORP Příbram v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a 

v oblasti aglomerace téma zaměstnanost na období 2015-2024. 
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Nejdůležitější dokumenty s celorepublikovou a evropskou územní vazbou: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

• Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 

• Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 

• Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020 

• Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020 

• Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 
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B. 2. Strategická vize 

Strategická vize 

„Trhové Dušníky = klidná obec u Litavky“ 

Globální vize 

Trhové Dušníky, spokojené soužití na březích Litavky 

Cílem návrhové části rozvojového dokumentu obce Trhové Dušníky je reagovat na konkrétní 

potřeby území zjištěné analýzou a zároveň sloužit jako nástroj pro zefektivnění procesů v obci. 

Pro rozvoj obce je třeba se shodnout na společné vizi, dále rozpracovanou do podoby cílů ve 

vymezených problémových okruzích. 

Provedená analýza je klíčovým, nikoli však jediným vstupem pro formulaci jednotlivých kroků 

v návrhové části. Metodou dotazníkového šetření a komunitního projednání, kdy byla 

představena vize žádoucího stavu pro kvalitní rozvoj obce. Následně byl představen předběžný 

návrh problémových okruhů, které reprezentují hlavní složky řešeného problému. V závěru 

byly mapovány možné příčiny a hrozící důsledky, pokud by problémy nebyly řešeny. 

Pro sledování toho, zda směřujeme k dané vizi, je nezbytné definovat strategické cíle a na ně 

navázaná opatření a aktivity. 

Opatření a aktivity jsou mnohem konkrétnější a zahrnují již konkrétní kroky, které mají být 

splněny pro to, abychom dosáhli stanovených cílů a jejich prostřednictvím k definované vizi. 

B. 3. Cíle, opatření a aktivity 

Vize obce Trhové Dušníky: 

Trhové Dušníky = klidná obec u Litavky 

Naší vizí je zlepšení kvality života obyvatel obce a rozvoj obce tak, že bude dosaženo: 

Cíl č. 1 - Kvalitní občanská vybavenost obce 

Cíl č. 2 - Dostatečná technická infrastruktura 

Cíl č. 3 - Veřejný prostor  

Cíl č. 4 - Zvýšení kvality životního prostředí 

Cíl č. 5 - Zlepšení situace v oblasti dopravní infrastruktury 

 Cíl č. 6 - Památky, cestovní ruch a propagace 

Cíl č. 7 - Velikost obce – územní rozvoj 
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Cíl č. 1 KVALITNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE 

    Opatření 1.1: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

    Opatření 1.2: Podpora volnočasových aktivit 

    Opatření 1.3: Podpora společenského života v obci 

    Opatření 1.4: Podpora sociální péče pro občany v obci 

 

Cíl č. 2 DOSTATEČNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

    Opatření 2.1: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

 

Cíl č. 3 VEŘEJNÝ PROSTOR   

    Opatření 3.1: Úprava veřejných prostranství 

    

Cíl č. 4 ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

     Opatření 4.1:  Vodovodní hospodářství 

                              Opatření 4.2:  Odpadové hospodářství 

 

Cíl č. 5 ZLEPŠENÍ SITUACE V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

    Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

                             Opatření 5.2: Bezpečnost na obecních komunikacích 

 

Cíl č. 6 PAMÁTKY, CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE 

    Opatření 6.1: Kulturní památky v obci 

  

Cíl č. 7 VELIKOST OBCE – ÚZEMNÍ ROZVOJ 

    Opatření 7.1: Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek 
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Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.1. – Rekonstrukce dětského hřiště v obci 

Období realizace: 2019–2020 

Popis projektu: Rekonstrukce dětského hřiště v obci (oplocení) 

Výše investice: 100.000, - Kč 

Financování: Obec bude financovat sama 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.2. – Rekonstrukce a přestavba obecního úřadu v obci Trhové Dušníky 

Období realizace: 2021–2022 

Popis projektu: Rekonstrukce budovy obecního úřadu (vnitřní prostory) 

Výše investice: 200.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.3. – Předškolní zařízení pro děti (3-6 let) 

Období realizace: 2020–2024 

Popis projektu: Vybudování předškolního zařízení pro děti (3-6 let) v obci Trhové 

Dušníky. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.1. - Multifunkční hřiště v obci Trhové Dušníky 

Období realizace: 2021–2022 

Popis projektu: Výstavba multifunkčního hřiště v obci (za klubovnou). 

Výše investice: 2.500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli 

se předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.2. – Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro občany obce 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Rozšíření stávajících aktivit a zlepšení již fungujících kulturních a 

sportovních aktivit pro občany obce. 

Výše investice: 50.000, - Kč 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.3. – Zvýšení informovanosti občanů o volnočasových možnostech v okolí 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Pravidelné informování občanů o možnostech volnočasových 

aktivit v okolí. 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.4. – Rozšíření volnočasových aktivit 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu:  Zájem o pořádané akce, zájezdy za kulturou. 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

 

Opatření 1.3.: Podpora společenského života v obci  

Aktivita 1.3.1. – Komunikující obecní úřad 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Komunikovat s občany obce, s okolními obcemi, využívat anket na 

zajišťování potřeb občanů. 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

 

Opatření 1.3.: Podpora společenského života v obci  

Aktivita 1.3.2. – Podpora místní spolkové činnosti 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění finanční podpory spolkové činnosti. 

Výše investice: Bude upřesněna. 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 1.4.: Podpora sociální péče pro občany v obci  

Aktivita 1.4.1. – Zlepšování informovanosti občanů o sociálních službách 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zlepšování informovanosti občanů o sociálních službách 

prostřednictvím webových stránek, nástěnky. 

Výše investice: Bude upřesněna. 

Financování:  Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 2.1: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Aktivita 2.1.1 Veřejné osvětlení 

Období realizace: 2020–2021 

Popis projektu: Výměna a doplnění svítidel v obci Trhové Dušníky z hlediska 

optimalizace nákladů a světelných efektů. 

Výše investice: 2.500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu EFEKT – Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 3.1: Úprava veřejného prostranství 

Aktivita 3.1.1 Údržba zeleně v intravilánu a extravilánu obce Trhové Dušníky 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajistit pravidelnou údržbu zeleně v intravilánu a extravilánu obce.  

Výše investice:  60.000, - Kč/rok 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 3.1: Úprava veřejného prostranství 

Aktivita 3.1.2 Vybudování parku v okolí kapličky a rybníků 

Období realizace: 2019–2022 

Popis projektu: Vybudování parku v okolí kapličky a rybníků v obci Trhové Dušníky. 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

 

Opatření 4.1.: Vodovodní hospodářství 

Aktivita 4.1.1. Aktualizace povodňového plánu obce Trhové Dušníky 

Období realizace: 2019–2020 

Popis projektu: Aktualizovat povodňový plán obce, webové stránky. 

Výše investice:  50.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 80 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 4.2.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.2.1 Doplnění nových míst na tříděný odpad a nádob na jednotlivé komodity 

Období realizace: 2020–2021 

Popis projektu:  Doplnění dvou nových míst na tříděný odpad a nádob na 

jednotlivé komodity v obci. 

Výše investice:  50.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 80 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

 

Opatření 4.2.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.2.2 Postupné řešení otázky odpadového hospodářství 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu:  Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu v obci Trhové 

Dušníky. 

Výše investice:  Bude upřesněno 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 50–80 %. 

Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.1. Dopravně bezpečnostní řešení v obci 

Období realizace: 2019-2020 

Popis projektu: Vypracování posudku na vhodné umístění autobusové zastávky u 

silnice a řešení dopravní bezpečnosti – zpomalovací semafory, 

měřiče rychlosti, zpomalovací pruhy, vyznačený přechod přes 

silnici II. třídy (autobusová zastávka). 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: • Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. 

V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být 

ve výši 90 %. 

• Z Integrovaného operačního programu (IROP) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, 

že dotace by mohla být až ve výši 80 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

  

 

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.2. Vybudování stezky pro pěší Příbram – Trhové Dušníky   

Období realizace: 2020-2022 

Popis projektu: Výstavba stezky pro pěší Příbram – Trhové Dušníky. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.3 Revize dopravního značení v obci Trhové Dušníky 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Revize dopravního značení v obci Trhové Dušníky (obnova a 

doplnění) 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Ze Státní fondu dopravní infrastruktury + spolufinancování obce. 

V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.4. Zvýšení dopravní obslužnosti v obci Trhové Dušníky 

Období realizace: 2019-2020 

Popis projektu: Zajištění zvýšení dopravní obslužnosti v obci Trhové Dušníky 

 (ranní a dopolední spoje).  

Výše investice: 500.000, - Kč/rok 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.5. Rekonstrukce místních komunikací 

Období realizace: 2020-2021 

Popis projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci 

Výše investice: 3.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 %. 

Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.6 Zajištění autobusového spojení se zajížděním přímo do obce Trhové Dušníky  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění autobusového spojení se zajížděním přímo do obce 

Trhové Dušníky (bezpečnost pro chodce). Stávající autobusová je 

nevyhovující v rámci bezpečnosti silničního provozu. 

Výše investice: 50.000, - Kč/rok 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.7. Vybudování chodníků nebo rekonstrukce stávajících chodníků v obci Trhové 

Dušníky  

Období realizace: 2019–2023 

Popis projektu: Zajištění bezpečnosti chodců v obci Trhové Dušníky 

Výše investice: 2.000.000, - Kč 

Financování: Z IROP výzva č. 53 – Udržitelná doprava – MAS Brdy – výzva č. 5. 

V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 6.1: Kulturní památky v obci 

Aktivita 6.1.1. Obnova kulturních památek v obci 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Průběžná obnova kulturních památek v obci. 

Výše investice: 300.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Opatření 7.1: Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek 

Aktivita 7.1.1. Podpora aktivní účasti a spolupráce obyvatel 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Podporovat aktivity uvnitř obce, spolupráce obyvatel obce. 

Výše investice: 10.000, - Kč 

Financování: Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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B. 4. Zásobník aktivit 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení v obci 

Trhové Dušníky. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Vybudování parkovacích míst v obci Trhové Dušníky 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Vybudování nových parkovacích míst v obci Trhové Dušníky. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Společenské centrum v obci Trhové Dušníky 

Období realizace: 2020–2024 

Popis projektu: Rekonstrukce statku (sál, zázemí, pohostinství), po nabytí od 

města Příbram. 

Výše investice: 10.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Podpora sociální péče pro občany v obci  

Zajištění rozvozu obědů   

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění rozvozu obědů seniorům a zdravotně postiženým 

občanům trvalé žijícím v obci (dle potřeb). 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Podpora sociální péče pro občany v obci  

Zajištění terénních a sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění terénních a sociálních služeb pro seniory a zdravotně 

postižené občany trvalé žijící v obci (dle potřeb). 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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Obnova úvozových cest 

Obnova úvozových cest v katastru obce Trhové Dušníky 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Výstavba stezek pro pěší Příbram, cyklotras po úvozových cestách 

v katastru obce Trhové Dušníky. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 

 

Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Plynofikace obce Trhové Dušníky 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Na základě dotazníkového šetření (zájem občanů o připojení 

k plynu), zahájení jednání z následným zajištění plynofikace obce 

Trhové Dušníky. 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Trhové Dušníky 
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B. 5. Podpora realizace programu 

 

Program rozvoje obce Trhové Dušníky byl vytvořen v průběhu prosince 2018 - února 2019. 

Realizační tým složený se zaměstnanců Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram sbíral informace a 

podklady od starosty, zastupitelů a občanů obce Trhové Dušníky. Na základě těchto podkladů byly 

vytvořeny cíle, opatření a aktivity pro období 2019–2024 v obci Trhové Dušníky. 

Způsob realizace Programu rozvoje obce Trhové Dušníky 

Za realizaci programu bude zodpovědný starosta obce Trhové Dušníky spolu se zastupitelstvem 

obce Trhové Dušníky, jež může dále dle svých kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci 

jednotlivých aktivit zaměstnancům úřadu či jednotlivým osobám (občanům, podnikatelům). 

Monitoring realizace Programu rozvoje obce Trhové Dušníky 

Sledování plnění stanovených cílů, opatření a aktivit bude provádět zastupitelstvo průběžně. Plnění 

těchto cílů bude zásadní při přípravě a schvalování rozpočtu obce. Na požádání zastupitelů či 

občanů budou projednány jednotlivé aktivity a připravovány k realizaci. Hodnocení bude probíhat 

jednou ročně při sestavování rozpočtu na následující rok. Případné změny či nově vzniklé potřeby 

území budou projednány na zastupitelstvu a v případě schválení budou zapracovány do Programu 

rozvoje obce. 

Způsob financování Programu rozvoje obce Trhové Dušníky 

V Programu rozvoje obce Trhové Dušníky jsou definovány cíle, které povedou k naplnění představy 

o budoucím stavu obce. Jsou zde uvedeny aktivity, které budou realizovány v následujícím období 

6 let. Jejich realizace je závislá na finančních prostředcích z Fondů EU, státního rozpočtu, krajského 

rozpočtu a rozpočtu obce. 

Způsob aktualizace Programu rozvoje obce Trhové Dušníky 

Tento dokument nesmí být i s ohledem na komunální volby v období realizace chápán jako 

nepřekročitelný, v průběhu let by měl být aktualizován. Pro plnění správné funkce je třeba jej 

udržovat jako živý dokument. Pro snadnou aktualizaci byla právě vybrána aplikace OBCE PRO. 
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