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ÚVOD 

 

  

Program rozvoje obce Vysoká u Příbramě je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové 

priority obce Vysoká u Příbramě. 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 března 2019, kdy 

zaměstnanci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram osobně se starostkou obce Vysoká u 

Příbramě 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 Vysoká u Příbramě 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 

Obec Vysoká u Příbramě se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 8 km jihozápadně 

od Příbramě. V současné době zde žije zde 344 obyvatel. 

1.1. Poloha obce  

Obec Vysoká u Příbramě leží ve vyšší části příbramské pahorkatiny, na okraji Brd, a proto se z 

ní v jihovýchodním směru otevírá pohled přes nižší části pahorkatiny až na Šumavu. 

Obec Vysoká u Příbramě je vymezena jedním katastrálním územím Vysoká u Příbramě. 

Nejbližší obcí s rozšířenou působností je město Příbram, které se nachází 8 km od obce. 

Obec se nachází v podhůří Brd v průměrné nadmořské výšce 575 m nad mořem. Celková 

katastrální rozloha činí 487 ha. Sídlo obce Vysoká u Příbramě leží na silnici III. třídy III/1914 

Bohutín – Narysov nedaleko (3 km) silnice I. Třídy I/18 Rožmitál pod Třemšínem – Příbram. 

Na západní straně obce se nachází zámeček obklopený anglickým parkem; v něm je umístěn 

památník hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Obcí vede významná cyklotrasa č. 302 

Dolní Líšnice – Milín – Vysoká u Příbramě – Příbram – Hořovice a v okolí parku Památníku 

Antonína Dvořáka je vyznačena turistická trasa Rožmitál pod Třemšínem – Vysoká u Příbramě 

– Havírna – Příbram – Zdaboř. 

 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 8 

 

Kartogram č. 1. Katastrální území obce Vysoká u Příbramě 

 

 
zdroj: www.mapy.cz 

 

Katastrální území Vysoká u Příbramě jižně sousedí s k. ú. Třebsko – obec Třebsko; k. ú. 

Modřovice – obec Modřovice, jihozápadně s k. ú. Strýčkovy – obec Rožmitál pod Třemšínem, 

západně s k. ú. Vranovice pod Třemšínem – obec Vranovice, severozápadně s k. ú. Láz – obec 

Láz, severně s k. ú. Bohutín – obec Bohutín a východně s k. ú. Narysov – obec Narysov. 

Obec Vysoká u Příbramě je poměrně v příznivé poloze při trase silnice I. třídy I/18, která je 

hlavní páteří Příbramska. Z obce je na tuto silnici napojení po silnici III. třídy ve vzdálenosti 3 

km.  

Do správního obvodu zasahuje ochranné pásmo vzletových a přistávacích prostorů letiště 

Příbram – Dlouhá Lhota. 

Území obce Vysoká u Příbramě spadá do povodí Podrejžského potoka a jeho přítoků. 

 

 

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

První zmínka o existenci Vysoké se datuje dnem 18. listopadu 1367, a sice ve sporu o obsazení 

fary ve Třebsku, mimo jinými i Smilem z Vysokého. 

Název lokality zněl tady původně Vysoký, nikoliv Vysoká jako dnes. V průběhu staletí se uvádí 

"tvrz“ Vysoká jako stavení obytné s podzemními sklepy, kaplí, hospodářskými budovami, 

zahradami, chmelnicí, pivovarem s celým zařízením a ovčínem".   S plynutím času se podle 

dobových záznamů neustále měnili neúspěšní i úspěšní vlastníci na místním statku čp.1. 

Malebná vesnička Vysoká nebyla nikdy lokalitou, k níž by se upíraly oči světa. Zasazena 

uprostřed polí a lesů žila si životem drobných havířů, chalupníků a podělkářů a řešila denní 

starosti běžným způsobem své doby. Změnu přivodil až pozdější Dvořákův pobyt na Vysoké. 

V obci se narodil dramatik a spisovatel J. J. Stankovský, hostoval zde básník J. V. Sládek a občan 

Vysoké generál J.Kholl padl dne 22.9.1944 v bojích u Duklu. V místech, kde žili jsou umístěny 

pamětní desky. Spisovatel a historik Jindřich V. Bezděka napsal v I. almanachu v roce 1979 o 

Vysoké: „Někdy starobylé panské sídlo jihozápadně od Příbrami, pamětnice bratrovraždy 

rozvaděných sourozenců a zase idylické pohody mistra tónů Antonína Dvořáka s jeho holuby; 

vesnice vysunutá do příjemné polohy na okraji lesů, od kterých je daleký výhled do starého 

Bozeňska – to je Dvořákova Vysoká“. 

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V 

chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke 

změně došlo:  

•1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Příbram 

•1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Příbram 

•1868 země česká, politický i soudní okres Příbram 

•1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Příbram 

•1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Příbram 

•1945 země česká, správní i soudní okres Příbram 

•1949 Pražský kraj, okres Příbram 

•1960 Středočeský kraj, okres Příbram 

•2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram 
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Informace z roku 1932 

V obci Vysoká (457 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: Obchod s 

cukrovinkami, obchod s dřívím, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Vysoké, 3 hostince, 

kovář, krejčí, 2 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, řezník, 3 obchody se smíšeným 

zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Vysokou, obchod se starým materiálem, trafika, 2 

velkostatkáři (Silberstein, Štěpánek). 

 

1.3. Nemovité kulturní památky 

  Přehled nemovitých kulturních památek v obci Vysoká u 

Příbramě 

Popis Lokalita Rejstříkové číslo 

Vila Rusalka Kód CZ 18470, Vysoká u Příbramě 30368/2-2603 

Areál zámek Kód CZ 18470, Vysoká u Příbramě 35172/2-2602 

www.kulturnipamatky.cz 

 

 Přehled sakrálních staveb v obci Vysoká u Příbramě 

Popis Lokalita 

Pomník obětem I. světové války U domu č. p. 4 v obci 

Pomník Antonína Dvořáka Před vilou Rusalka 

Křížek v JV části obce Jihovýchodní část obce 

Busta Antonína Dvořáka   Umístěna ve vile Rusalka 

Pamětní deska J. Stankovského   Dům č.p. 1 v obci 

 

Vila Rusalka 

Původně hospodářský dvůr hr. Václava 

Kaunice, od r. 1884 letní sídlo rodiny 

skladatele Ant. Dvořáka. Areál vily 

Rusalka, položený na SV. okraji obce 

při místní komunikaci, se skládá z 

vlastní vily, správcovského domku, 

hospodářského stavení a parku se 

zahradou. Celý areál je ohraničen ohradní zdí s dvěma pilířovými branami. Na již. straně 

http://www.kulturnipamatky.cz/
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zahrady byla zeď nahrazena zčásti drátěným, zčásti prkenným, značně zvetšelým plotem. 

Antonín Dvořák koupil v r. 1884 hospodářský areál bývalé sýpky a ovčína s pastvinou od svého 

švagra hr. Václava Kaunice a nechal ji přestavět na své letní sídlo. Jádrem areálu je volně stojící 

patrová stavba na obdélném půdoryse významná vztahu k osobnosti a dílu Antonína Dvořáka, 

který zde pravidelně pobýval v l. 1884–1904. Vila vznikla přestavbou staré sýpky v r. 1884, 

exteriér byl upraven secesně r. 1908. Památkově chráněna od 3.5.1958. 

 

Areál Zámek 

Malý patrový zámek na 

nepravidelném půdoryse s 

dominantní neorenesanční fasádou. 

Stavba byla postavena r. 1877 pro hr. 

Václava Kaunice podle projektu. 

Součástí areálu je také správcovský 

dům a park. 

Rozlehlý areál zámku přibližně 

lichoběžného půdorysu se rozkládá v mírném svahu na SZ na okraji vsi za hranicemi 

intravilánu. Areál se skládá z vlastní neorenesanční zámecké budovy členitého obdélného 

půdorysu, novodobého pomníku Antonína Dvořáka před SV nárožím zámku a velkého 

anglického parku s bývalým správcovským domem, situovaným v JV rohu parku. Hlavní vstup 

do areálu je od vsi od JV jednoduchou novodobě přezděnou cihelnou pilířovou branou, vedlejší 

vchod je na již. straně z obslužné cesty p. p. 452/2. Památkově chráněna od 3.5.1958. 
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2. Obyvatelstvo 

2.1. Demografická situace v obci 

V současné době žije v obci Vysoká u Příbramě 335 obyvatel (1.1.2019). Zástavbu tvoří 

převážně rodinné domy. Na SV obce se nachází výrobní a skladovací plochy. Ve středu obce je 

opuštěný areál bývalého panského sídla. Další rozvoj bydlení se orientuje mimo současné 

zastavěné území. 

Graf .1. Přehled počtu obyvatel v obci Vysoká u Příbramě v letech 1971-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Výše uvedený graf nám znázorňuje přehled počtu obyvatel v letech 1971-2018. Na začátku 

sledovaného období dochází do roku 1981 k významnému poklesu počtu obyvatel. Od roku 

1981 do roku 2001 se křivka pohybuje v menších rozmezích. Od roku 2002 počet obyvatel 

stoupá a hranice se pohybuje okolo 350 obyvatel. V roce 2018 nastal opět pokles počtu 

obyvatel. 

 

 

http://www.csu.cz/
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 Vývoj počtu obyvatel v obci Vysoká u Příbramě v letech 2013-

2019 

ROK Muži Muži15+ Ženy ženy 15+ 
Celkem 
15+ Změna Celkem 

2013 158 134 179 143 277   337 

2014 156 132 182 145 277 1 338 

2015 160 134 179 146 280 1 339 

2016 159 131 181 149 280 1 340 

2017 160 134 178 145 279 -2 338 

2018 160 131 178 147 278 0 338 

2019 160 133 175 149 282 -3 335 
Zdroj: mvcr.cz 

V tabulce č. 3 máme podrobněji zobrazen přehled období za posledních 7 let, kdy v roce 2017 

a v roce 2019 nastává pokles obyvatel v obci. 

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

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

obce v blízkosti města Příbram a připravenost území by mohla právě proto podnítit poněkud 

větší nárůst výstavby RD. Nezbytnou podmínkou pro zvýšení výstavby RD je zajištění technické 

infrastruktury v obci, která je zde nedostačující. 

Vývoj počtu obyvatel do roku 2016 výrazně stoupal, což znázorňuje i níže uvedený graf č. 2. 

Od roku 2017 zaznamenáváme mírný pokles počtu obyvatel v obci. 

 

Graf .2. Vývoj počtu obyvatel v obci Vysoká u Příbramě v letech 2007–2018 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 
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 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 2016 celkový přírůstek 

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

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

 

Graf .3. Pohyb obyvatel v obci Vysoká u Příbramě v období 2013-2017 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

V tabulce č. 4 máme znázorněn vývoj migrace od roku 1971 do roku 2017. Přehledně 

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

přírůstek (vystěhovalí x přistěhovalí). Přírůstek v obci je hlavně ovlivněn významným 

migračním přírůstkem ve sledovaném období. Na počátku období bylo v obci 274 obyvatel a 

na konci 344 obyvatel. Po celou dobu nedochází k velkým výkyvům v oblasti migrace, pouze 

na začátku sledovaného období do roku 1981 dochází k výraznějšímu poklesu počtu občanů 

v obci v důsledku vystěhování z obce. Naopak po roce 1994 je celkový přírůstek ovlivněn 

hlavně migračním přírůstkem v obci. V roce 2016 došlo k výraznému zvýšení vystěhovalých 

osob a výsledek celkového migračního přírůstku se dostal do záporných hodnot. Co se týká 

emigrace (vystěhovalých osob) je to právě rok 2016, kdy v tomto roce se vystěhovalo 15 osob. 

 

 

 

http://www.csu.cz/
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 Přehled migrace v obci Vysoká u Příbramě v období 1971-2017 

Rok 
Stav 
1.1. 

Narození Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Územní 
změna 1 

Stav 
31.12. 

1971 274 2 6 - 11 -4 -11 -15 - 259 

1972 259 3 4 6 5 -1 1 - - 259 

1973 259 3 4 2 14 -1 -12 -13 - 246 

1974 246 4 7 3 17 -3 -14 -17 - 229 

1975 229 4 2 - 4 2 -4 -2 - 227 

1976 227 1 5 - 11 -4 -11 -15 - 212 

1977 212 1 3 - 11 -2 -11 -13 - 199 

1978 199 5 8 - 6 -3 -6 -9 - 190 

1979 190 10 4 - 16 6 -16 -10 - 180 

1980 180 3 4 - 3 -1 -3 -4 - 176 

1981 239 2 3 - 3 -1 -3 -4 - 235 

1982 235 4 1 - 17 3 -17 -14 - 221 

1983 221 8 4 - 6 4 -6 -2 - 219 

1984 219 5 1 - 3 4 -3 1 - 220 

1985 220 1 5 - 8 -4 -8 -12 - 208 

1986 208 4 1 11 9 3 2 5 - 213 

1987 213 5 3 12 4 2 8 10 - 223 

1988 223 4 5 9 3 -1 6 5 - 228 

1989 228 6 5 6 19 1 -13 -12 - 216 

1990 216 2 2 2 6 - -4 -4 - 212 

1991 257 2 6 6 11 -4 -5 -9 - 248 

1992 248 2 4 1 9 -2 -8 -10 - 238 

1993 238 3 3 - 4 - -4 -4 - 234 

1994 234 4 2 2 - 2 2 4 - 238 

1995 238 1 3 17 10 -2 7 5 - 243 

1996 243 2 5 20 11 -3 9 6 - 249 

1997 249 - 4 5 8 -4 -3 -7 - 242 

1998 242 - 1 9 8 -1 1 - - 242 

1999 242 2 5 5 7 -3 -2 -5 - 237 

2000 237 3 1 10 4 2 6 8 - 245 

2001 254 3 1 10 - 2 10 12 - 266 

2002 266 4 3 9 2 1 7 8 - 274 

2003 274 2 2 5 3 - 2 2 - 276 

2004 276 6 3 9 5 3 4 7 - 283 

2005 283 4 2 19 2 2 17 19 - 302 

2006 302 2 4 13 3 -2 10 8 - 310 

2007 310 3 5 8 3 -2 5 3 - 313 

2008 313 4 1 9 9 3 - 3 - 316 

2009 316 4 1 11 - 3 11 14 - 330 

2010 330 2 3 16 7 -1 9 8 - 338 

2011 349 2 7 4 8 -5 -4 -9 - 340 

2012 340 4 2 1 1 2 - 2 - 342 

2013 342 7 2 6 12 5 -6 -1 - 341 

2014 341 6 5 4 - 1 4 5 - 346 

2015 346 3 4 8 6 -1 2 1 - 347 

2016 347 4 3 12 15 1 -3 -2 - 345 

2017 345 3 4 8 8 -1 - -1 - 344 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

http://www.csu.cz/
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16%

84%

Obyvatele do 15
let

Obyvatele nad 15
let

Věkové složení obyvatelstva a průměrný věk obyvatel obce Vysoká u Příbramě ve sledovaném 

období 2013-2017 je znázorněn v tabulce č. 5. Zde můžeme sledovat vývoj počtu obyvatel 

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

průměrného věku obyvatel obce. 

 

 Věkové složení obyvatelstva v obci Vysoká u Příbramě v období 

2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel celkem 341 346 347 345 344 

v tom muži 158 165 164 165 164 

podle 
pohlaví 

ženy 183 181 183 180 180 

v tom 0-14 65 67 67 68 67 

ve věku (let) 15-64 210 215 212 204 199 

  65 a více 66 64 68 73 78 

Průměrný věk 41,8 41,3 41,3 41,7 41,9 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Následuje graf s procentuálními ukazateli věkového složení obyvatel obce Vysoká u Příbramě 

v současné době, tedy v roce 2019. Nejvíce je zde zastoupena skupina žen ve věku nad 15 let, 

a to 53 %. Věková kategorie do 15 let je zastoupena 16 %. 

 

Graf .4. Věková struktura obyvatel obce Vysoká u Příbramě v roce 2019 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 

 

 

47%53%
Muži (nad 15 let)

Ženy (nad 15 let)

http://www.csu.cz/
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Graf .5. Změna počtu obyvatel obce Vysoká u Příbramě za jednotlivé roky 2013-2019 

Datum Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Změna Celkem 

1.1.2019 27 133 26 149 -3 335 

1.1.2018 29 131 31 147 0 338 

1.1.2017 26 134 33 145 -2 338 

1.1.2016 28 131 32 149 1 340 

1.1.2015 26 134 33 146 1 339 

1.1.2014 24 132 37 145 1 338 

1.1.2013 24 134 36 143   337 

Zdroj: MVČR, www.mvcr.cz 

Ve výše uvedené tabulce máme podrobněji zobrazeno věkové složení obyvatelstva v obci. Ve 

sledovaném období se počet obyvatel v obci neměnil, pouze na konci v roce 2019 klesl. 

Z tabulky je patrné, že v obci je nejvíce zastoupena věková skupina žen nad 15 let po celé 

sledované období. 

 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Vysoká u Příbramě v roce 

2011 

Tabulka č. 6 nám přehledně zobrazuje vzdělanostní strukturu obyvatel obce Vysoká u 

Příbramě v roce 2011 podle nejvyššího ukončeného vzdělání na základě SLDB. V tomto roce je 

nejvíce zastoupena vzdělanostní skupina obyvatelstva se středním vzděláním úplným 

s maturitou, následuje ukončené střední vzdělání bez maturity. Nejméně je zde zastoupené 

vyšší odborné vzdělání. Další SLDB bude provedeno v roce 2021. 

  Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 278 131 147 

z toho podle stupně vzdělání 

bez vzdělání 1 - 1 

základní včetně 
neukončeného 

42 15 27 

střední vč. 
vyučení (bez 
maturity) 

81 52 29 

úplné střední (s 
maturitou) 

89 34 55 

nástavbové 
studium 

17 8 9 

vyšší odborné 
vzdělání 

3 1 2 

vysokoškolské 36 16 20 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

http://www.mvcr.cz/
http://www.csu.cz/
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Pro přehlednější znázornění uvádíme graf s procentuálním vyjádřením vzdělanostní struktury 

obyvatel v roce 2011 podle nejvyššího ukončeného vzdělání. 

Graf .6. Vzdělanostní struktura obyvatel obce Vysoká u Příbramě v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

V následujících tabulkách uvádíme data, která nám blíže specifikují obyvatelstvo obce podle 

pohlaví a druhu pobytu, státního občanství, národnosti a náboženské víry. Poslední tyto údaje 

byly uvedeny na základě SLDB v roce 2011 Českým statistickým úřadem. 

 

 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu v obci Vysoká 

u Příbramě v roce 2011 

Druh pobytu 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

s trvalým pobytem 340 99,7 185 155 

s dlouhodobým pobytem 1 0,3 - 1 

narození v obci obvyklého bydliště 136 39,9 75 61 

bydlící před rokem ve stejné obci 299 87,7 158 141 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka č. 7 nám uvádí údaje o obyvatelstvu obce Vysoká u Příbramě v roce 2011 tak, jak byly 

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

Vysoká u Příbramě 340 obyvatel s trvalým pobytem, z toho 155 mužů a 185 žen. 

 

0%
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14% bez vzdělání

základní včetně neukončeného
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nástavbové studium

vyšší odborné vzdělání

vysokoškolské
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 Obyvatelstvo podle státního občanství v obci Vysoká u Příbramě 

v roce 2011 

Státní občanství 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

Česká republika 337 98,8 183 154 

Slovenská republika 1 0,3 - - 

Ostatní země EU - - - - 

Nezjištěno - - - - 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Ve výše uvedené tabulce je přehled obyvatel v obci Vysoká u Příbramě v roce 2011 podle 

státního občanství. V obci v uvedeném roce žilo 98,8 % obyvatel se státním občanstvím České 

republiky, 1 obyvatel se státním občanstvím Slovenské republiky. Na začátku roku 2011 bylo 

v obci 340 obyvatel, a na konci roku 349 obyvatel, z toho 337 vyplnilo požadovaný údaj, ze 

kterého vycházíme. 

 Obyvatelstvo podle národnosti v obci Vysoká u Příbramě v roce 

2011  

Národnost 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

česká 251 73,6 138 113 

moravská - - - - 

slovenská - - - - 

německá 1 0,3 - 1 

romská - - - - 

ukrajinská - - - - 

vietnamská - - - - 

neuvedeno - - - - 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

V tabulce č. 9 je uveden přehled obyvatelstva v obci Vysoká u Příbramě v roce 2011 podle 

národností. I zde můžeme vidět, že tento údaj uvedlo pouze 73,9 % obyvatel obce. 

Národnostní menšiny v obci na základě údajů jsou zastoupeny pouze 1 obyvatelem německé 

národnosti. 

 

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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 Obyvatelstvo podle náboženské víry v obci Vysoká u Příbramě 

v roce 2011 

Náboženská víra 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem 
v 

procentech 

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani 
náboženské společnosti 41 12,0 21 20 

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské 
společnosti 40 11,7 22 18 

z toho:     

Církev římskokatolická 
33 9,7 18 15 

Církev československá husitská 
- - - - 

Českobratrská církev evangelická 
- - - - 

Pravoslavná církev v českých zemích 
1 0,3 - 1 

Bez náboženské víry 99 
29,0 49 50 

Neuvedeno 161 
47,2 93 68 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Z celkového počtu 341 obyvatel, kteří vyplnili údaje na základě SLDB k v roce 2011 se 11,7 % 

hlásí k církvi či náboženské společnosti. V uvedených 11,7 % je nejvíce zastoupena Církev 

římskokatolická. Dalším údajem v tabulce, který můžeme vysledovat, je 29 % obyvatel bez 

náboženské víry a 47,2 % obyvatel neuvedlo žádný údaj, což je skoro polovina obyvatelstva 

obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csu.cz/
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2.2. Sociální situace v obci 

Abychom správně vyhodnotili demografický vývoj a sociální situaci v obci musíme porovnat 

věkové skupiny obyvatelstva v obci. Tento přehled nám znázorňuje následující tabulka. 

 Vývoj demografické křivky v období 2013-2017 

      

Ukazatel 
2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 341 346 347 345 344 

Podíl obyvatel ve věku 0–14 let 
na celkovém počtu obyvatel (%) 

19 19 19 20 19 

Počet obyvatel ve věku 0–14 let 65 67 67 68 67 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let 
na celkovém počtu obyvatel (%) 

19 18 20 21 23 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 66 64 68 73 78 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let 210 215 212 204 199 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Ve sledovaném období 2013-2017 podíl obyvatel ve věku 0-14 let stagnuje, oproti tomu podíl 

obyvatel ve věku 65 a více let nám nepatrně stoupá. Tento ukazatel je nepříznivý vzhledem k 

vývoji dalších prognóz demografické křivky v obci. Je zde 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 v obci 

v kategorii 65 let a více, která tvoří 22,6 % obyvatel obce a počet obyvatel ve věkovém složení 

15-64 let, který nám ve sledovaném období klesá.  

Tabulka č. 12 nám zobrazuje aktuální informace o stavu obyvatel dle věkového složení v obci.   

 Stav obyvatel k 01.01.2018 dle věkového složení obyvatelstva 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 344 164 180 

z toho ve věku (let) 

0-14 67 33 34 

15-64 199 97 102 

65 a více 78 34 44 

Průměrný věk (let) 41,9 40,9 42,9 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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Na základě uvedených údajů v tabulce č. 12, kde máme přehledně znázorněny věkové skupiny 

obyvatelstva v obci podle posledních dostupných statistických údajů v roce 2018. Nejvíce je 

zde zastoupena věková kategorie 15-64 let, a to 57,8 %.  

Průměrný věk obyvatel obce Vysoká u Příbramě je 41,9 let. Z údajů ČSU 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 Vysoká u Příbramě pohybuje skoro na stejné 

hranici průměrného věku v České republice. 

V obci Vysoká u Příbramě řeší sociální služby pro své příbuzné obyvatelé sami. Obce není 

aktivní v oblasti sociálních služeb. 

 

2.3. Spolková, osvětová a informační činnost 

 
Hasičský dobrovolný sbor ve Vysoké u Příbramě 
 
Starosta SDH     Zdeněk Vaníček 
 
Zástupce starosty SDH   Jindra Tomášek ml. 
 
Velitel SDH      Karel Tomášek 
 
 

Zdroj: Obec Vysoká u Příbramě 

 
Svaz dobrovolných hasičů, který má v obci hlubokou tradici. Dobrovolný hasičský sbor byl 

založen 15.června 1897. V současné době má SDH 55 členu a 2 čestné členy. 

Má 5 soutěžních družstev (3 družstva mužů, 1družstvo juniorů a 1 družstvo žen). 

 
Dětský Hasičský dobrovolný sbor ve Vysoké u Příbramě pro děti od 6 do 12 let 
Vedoucí klubu: Filip Drozda 
 
Náplň hasičské dětského klubu:   požární ochrana, topografie, zdravověda, dopravní 
výchova, branná výchova. 
  

Spolek Naše Vysoká 

Spolek Naše Vysoká byl založen v roce 2015 jako nezávislá instituce sloužící domácnostem 

soukromé národní s činností environmentálních a ekologických hnutí. Spolek sídlí v obci 

Vysoká u Příbramě č. 140, předsedou je Ing. Ivan Kokeš. 
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Green Dream o. s. 

Green Dream o. s.  byl založen v roce 2009 jako nezávislá instituce sloužící domácnostem 

soukromé národní s činností environmentálních a ekologických hnutí. Spolek sídlí v obci 

Vysoká u Příbramě č. 46. 
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3. Hospodářství 

3.1.  Ekonomická situace v obci 

V obci Vysoká u Příbramě je většina obyvatel obce závislá na dojíždění za prací, nejčastěji do 

nejbližších měst Příbrami, Březnici a Rožmitálu pod Třemšínem. Pracovní příležitosti nabízí 

obyvatelům obec také v omezeném počtu místních společností i dalších podnikatelů 

v regionu. V obci Vysoká u Příbramě sídlí celkem 12 právnických osob, kterým bylo vydáno IČO 

a nezanikly. Dále je zde evidováno 82 živností a 24 osob v Obchodním rejstříku. V obci Vysoká 

u Příbramě Úřad práce na začátku roku 2019 evidoval 5 nezaměstnaných a žádné volné 

pracovní místo v obci Vysoká u Příbramě. 

 Charakter hospodářství v obci 

 Podnikatelské subjekty v obci Vysoká u Příbramě   

Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Ing. Bambasová Lucie Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Vysoká u Příbramě 
103 Bejček Jan Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
115 Beranová Miluše Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 24 

Bernášek Petr Opravy silničních vozidel Vysoká u Příbramě 
125 Bernášková Pavlína Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
125 Burda Zbyněk Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
153 Cichra Pavel Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 42 

Černička Miroslav Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
120 Černičková Jindřiška Výroba a obchod Vysoká u Příbramě 
120 Drozdová Eva Výroba a obchod Vysoká u Příbramě 
110 Drozdová Martina Ostatní sportovní činnosti Vysoká u Příbramě 
152 Dubinec Josef Hostinská činnost Vysoká u Příbramě 29 

Fencl Josef Rostlinná a živočišná výroba Vysoká u Příbramě 35 

Francová Dagmar Pedikúra, manikúra Vysoká u Příbramě 71 

Ing. Franěk Filip Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
150 Franěk Vilém Výroba a obchod Vysoká u Příbramě 
150 Franěk Vlastimil Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Vysoká u Příbramě 
150 Ing. Fraňková Kateřina Překladatelské a tlumočnické činnosti Vysoká u Příbramě 
150 Hájková Marie Výroba a obchod Vysoká u Příbramě 
117 Ing. Herold Stanislav Projektová činnost ve výstavbě Vysoká u Příbramě 73 

Horák Petr Pokrývačské práce Vysoká u Příbramě 13 

Hruška Pavel Truhlářské práce Vysoká u Příbramě 
123 JUDr. Hrušková Lenka Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
123 Chleboun Ivo Účetnické a auditorské činnosti Vysoká u Příbramě 
124 Jeřábek Daniel Pokrývačství, tesařství Vysoká u Příbramě 
100 Johánek Josef Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství Vysoká u Příbramě 
108 Kalátová Pavlína Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
140  Karas Jiří Stravování v restauracích Vysoká u Příbramě 15  

Kolář Karel Vodoinstalatérství, topenářství Vysoká u Příbramě 90 

Kolín Petr  Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace Vysoká u Příbramě 
149 
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Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Ing. Krejčová Jana Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v 
zastoupení 

Vysoká u Příbramě 37 

Kubala Luboš Rostlinná a živočišná výroba Vysoká u Příbramě 33 

Kubala Vlastimil Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
101 Bc. Kymlová Jitka Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
145 Lála Milan Hostinská činnost Vysoká u Příbramě 34 

Lála Zdeněk Ostatní úklidové činnosti Vysoká u Příbramě 34 

Liška Jakub Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Vysoká u Příbramě 
152 Lišková Denisa Kosmetické služby Vysoká u Příbramě 
121 Maria Patricia Moreno 

Noriega 
Zprostředkování obchodu a služeb Vysoká u Příbramě 3  

Ing. Mrkáček Petr Rostlinná a živočišná výroba Vysoká u Příbramě 
134 Němcová Marie Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 4 

Němec Tomáš Pěstování plodin jiných než trvalých Vysoká u Příbramě 4 

Ing. arch. Novák Jan Zprostředkování velkoobchodu Vysoká u Příbramě 
109 Pejchal František Povrchová úprava a zušlechťování kovů Vysoká u Příbramě 25 

Pospíšil Jiří Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů Vysoká u Příbramě 
143 Pospíšilová Ivana Masérské, rekondiční a regenerační služby Vysoká u Příbramě 
143 Ráczová Lenka Holičství, kadeřnictví Vysoká u Příbramě 
151 Sedláček Jiří Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
127 Strnad Zdeněk Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 3 

Šabat Ladislav Zámečnictví, nástrojářství Vysoká u Příbramě 
105 Bc. Šálek Jiří Rostlinná a živočišná výroba Vysoká u Příbramě 
116 Šedivý Karel Truhlářství, podlahářství Vysoká u Příbramě 40 

Šedivý Petr Truhlářství, podlahářství Vysoká u Příbramě 40 

Šímová Lucie Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 
144 Šivara Vladimír Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Vysoká u Příbramě 
107 Tater Jaroslav Výroba a obchod Vysoká u Příbramě 25 

Tomášek Jan Truhlářství, podlahářství Vysoká u Příbramě 
119 Tomášek Jindřich Silniční motorová doprava Vysoká u Příbramě 39 

Tomášek Karel Opravy výrobků pro osobní potřebu Vysoká u Příbramě 
119 Vaníček Zdeněk Silniční nákladní doprava Vysoká u Příbramě 11 

Vaníčková Jana Výroba, obchod a služby Vysoká u Příbramě 11 

Vošahlík Martin Zámečnictví, nástrojářství Vysoká u Příbramě 
118 Zemek Milan Výroba a obchod Vysoká u Příbramě 89 

Zdroj: www.ares.cz 

 

V obci Vysoká u Příbramě je evidovaných 87 osob samostatně výdělečně činných, z toho 63 osob 

samostatně výdělečně činných, kteří jsou zaevidovány se sídlem v obci Vysoká u Příbramě a nemají 

v současné době přerušenou živnost (Tabulka č. 13). Dále je zde evidováno 23 OSVČ s přerušenou 

živností a 1 OSVČ v likvidaci. Z uvedených podnikatelských subjektů se 4 řadí do kategorie 

zaměstnavatelů o velikosti 1-5 zaměstnanců a 3 podnikatelské subjekty do kategorie zaměstnavatelů 

s 6-9 zaměstnanci a 1 podnikatelský subjekt do kategorie 10-19 zaměstnanců. 

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

vydáno IČO a nezanikly se sídlem v obci Vysoká u Příbramě. Z právnických osob se v obci Vysoká u 

http://www.ares.cz/
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Příbramě nachází 8 společností s ručením omezeným, 3 spolky a 1 ÚSC, z toho 2 společnosti s ručením 

omezeným jsou v likvidaci. Celkem 12 právnických osob se sídlem v obci. 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci 

 Právnické osoby, kterým bylo vydáno IČO a nezanikly /osoby 

registrované v RES/ 

IČO Název Sídlo 

4168330 "Spolek Naše Vysoká" Vysoká u Příbramě 140, 262 42 Vysoká u Příbramě 

3160611 BNV metal s.r.o. Vysoká u Příbramě 23, 262 42 Vysoká u Příbramě 

22835580 Green Dream o. s. Vysoká u Příbramě 46, 262 42 Vysoká u Příbramě 

26688778 J.K. AUTOSLUŽBY, s.r.o. Vysoká u Příbramě 148, 262 42 Vysoká u Příbramě 

62967622 LD servis s.r.o. v likvidaci Vysoká u Příbramě 71, 262 42 Vysoká u Příbramě 

243574 Obec Vysoká u Příbramě  Vysoká u Příbramě 128, 262 42 Vysoká u Příbramě 

48956341 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké  Vysoká u Příbramě 69, 262 42 Vysoká u Příbramě 

2595010 Písky Příbram, s.r.o. Vysoká u Příbramě 11, 262 42 Vysoká u Příbramě 

6752560 Poule s.r.o. Vysoká u Příbramě 106, 262 42 Vysoká u Příbramě 

46358676 RUSTICO spol. s r.o. v likvidaci  Vysoká u Příbramě 4, 262 42 Vysoká u Příbramě 

26154722 RUSTICO VYSOKÁ s.r.o. Vysoká u Příbramě 4, 262 42 Vysoká u Příbramě 

7808488 Vila Poule s.r.o. Vysoká u Příbramě 106, 262 42 Vysoká u Příbramě 

   
Zdroj: www.kurzy.cz 

 

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

Příbramě rozdělených dle právní formy, na podniky se zjištěnou aktivitou a na registrované 

podniky. Celkem se zde nachází dle poslední dostupné evidence, tj. k 31.12.2018 95 

registrovaných podniků, z toho 51 se zjištěnou aktivitou.  

 

  Přehled registrovaných podniků a podniků se zjištěnou 

aktivitou v obci Vysoká u Příbramě v roce 2018 

 Registrované podniky 
Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 95 51 

Fyzické osoby 84 45 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského 
zákona 

74 38 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než 
živnostenského zákona 

4 2 

Zemědělští podnikatelé 6 5 

Právnické osoby 11 6 

Obchodní společnosti 7 4 

Akciové společnosti . . 

Družstva .   
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/04168330/spolek-nase-vysoka/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03160611/bnv-metal-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22835580/green-dream-o-s/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26688778/j-k-autosluzby-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/62967622/ld-servis-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/00243574/obec-vysoka-u-pribrame/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/02595010/pisky-pribram-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06752560/poule-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/46358676/rustico-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26154722/rustico-vysoka-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/07808488/vila-poule-sro/
http://www.kurzy.cz/
http://www.csu.cz/
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Graf .7. Počet podnikatelských subjektů podle právní formy v obci Vysoká u Příbramě v roce 

2017 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

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

podnikají. Z celkového počtu 51 podnikatelských subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita je 

nejvíce v odvětví „Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“, následují 

„Průmysl“ a „Stavebnictví“. Nejméně jsou zde zastoupené „Komunikační a informační činnosti“. 

V obci nejsou zastoupená odvětví „Peněžnictví a pojišťovnictví“, „Zdravotní a sociální péče“ a oblast 

nemovitostí. 

 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2018 

  
Registrované Podniky se 

podniky zjištěnou aktivitou 

Celkem 95 51 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 8 6 

Průmysl celkem 13 7 

Stavebnictví 10 7 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

22 8 

Doprava a skladování 5 4 

Ubytování, stravování a pohostinství 3 2 

Informační a komunikační činnosti 2 1 

Peněžnictví a pojišťovnictví 1 - 

Činnosti v oblasti nemovitostí - - 

Profesní, vědecké a technické činnosti 11 4 

Administrativní a podpůrné činnosti 3 2 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1 1 

Vzdělávání 2 1 

Zdravotní a sociální péče - - 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 2 

Ostatní činnosti 11 6 

nezařazeno - - 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 
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http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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Graf .8. Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2018 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Strukturu podnikatelských subjektů můžeme dále rozdělit na podnikatelské subjekty bez 

zaměstnanců a se zaměstnanci. V obci Vysoká u Příbramě se nachází 84 podnikatelských 

subjektů vedených jako OSVČ 84, svobodné povolání celkem 4, ostatní právní formy 4, z toho 

počet subjektů bez zaměstnanců 38, mikropodniky 4, malé podniky 1. Údaje jsou uvedené dle 

posledních statistických údajů uvedených v roce 2017. 
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http://www.csu.cz/
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 Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti obce Vysoká 

u Příbramě v roce 2017 

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně % 

do 10 mikro podniky 4 9,30 % 

10-49 malé podniky 1 2,33 % 

50 střední podniky 0 0,00 % 

250 a více velké podniky 0 0,00 % 

počet subjektů bez zaměstnanců   38 88,37 % 
Zdroj: www.risy.cz 

 

V obci Vysoká u Příbram se nachází neregistrovaný Brownfields (nemovitost, pozemek, areál, 

objekt, který je nedostatečně využíván, zanedbán a může být i kontaminován. Vzniká jako 

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

Statek č. p. 1 vlastní soukromá společnost. Z hlediska Územní plánu obce Vysoká u Příbramě 

je tento objekt zařazen do objektu chráněných. Dle ÚZP je nutné zachovat urbanistické řešení 

areálu včetně přilehlého parku (nutno zachovat půdorysné stopy a tvary objektů), zachovat a 

podpořit velkorysost dvorní části, citlivě doplnit areál o nové objemy tak, aby se charakter 

nezměnil. 

 

 Neregistrovaná Brownfields v obci Vysoká u Příbramě 

 

Popis Rozloha Vlastník 

Statek č.p. – 1 zemědělský areál v JV sektoru zastavěné 

v území obce 

 6359  Real Innovation 

s.r.o. Praha 

Zdroj: www.risy.cz 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

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

Obec Vysoká u Příbramě má zpracovaný Územní plán obce platný od roku 2018, kdy koncepce 

rozvoje obce má následující priority.  

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot, včetně architektonického a archeologického dědictví. Pro zachování urbanistické 

struktury území vymezuje územní plán plochy rozvoje v zastavěném území nebo v jeho 

návaznosti a stanovuje pro ně podmínky pro změny jejich využití, kterými bude zajištěno 

zachování volné krajiny a hodnot území. Pro rozvoj území je přednostně uvažováno se 

zástavbou proluk. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na oblast krajinného 

rázu a na ochranu významných dálkových pohledů. Dochází k propojení zastavěných částí 

území s krajinou, jsou navrhovány nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Rozvoj 

přírodních hodnot je zajištěn návrhem vymezení ÚSES, rozvoj kulturních a historických hodnot 

je zaměřen na úpravy staveb. 

• při plánování rozvoje venkovských území dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny   

V ÚP Vysoká u Příbramě je upřednostněno hospodárné využívání zastavěného území a proluk 

v něm. 

Zastavitelné plochy jsou navrhovány v kontaktu se zastavěným územím. Krajinu lze pro 

zemědělskou činnost využívat i nadále, územní plán zajišťuje ochranu jak zemědělské, tak i 

lesní půdy. Rozvojové plochy vymezuje přednostně mimo lesní pozemky a mimo I. a II. třídu 

ochrany zemědělského půdního fondu. 

• Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově sociální segregaci 

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.   

S návrhem ploch smíšených a obytných se předpokládá vznik pracovních příležitostí, čímž se 

předchází nebezpečí prostorově sociální segregace. 

• Upřednostňovat komplexní řešení před jednostrannými hledisky a požadavky, ale zároveň 

zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území  

Územní plán upřednostňuje komplexní řešení před uplatněním jednostranných hledisek a 

požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Jsou zohledněny 

historicky a kulturně cenné plochy (pozemky) a architektonicky nebo urbanisticky významné 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 31 

 

stavby. S přihlédnutím k jejich hodnotám jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch a 

prostorové uspořádání, čímž je zpětně ovlivňována kvalita života obyvatel. 

Ochrana životního prostředí je do návrhu ÚP zapracována zejména při návrhu ÚSES, ploch 

veřejné zeleně, návrhu vodovodu, kanalizace a úpravy dopravních komunikací. U nové 

výstavby je nutné zvažovat vnější siluety zastavěného území s ohledem na charakter a 

rozmístění povolovaných staveb, který koresponduje se současným stavem zástavby a 

uplatňuje prvky doprovodné zeleně. 

• Vytváření podmínek v území k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. 

Územní plán vytváří podmínky pro nové pracovní příležitosti s možností budování provozoven 

občanského vybavení a služeb, zejména pro malé a střední podnikatelské subjekty v plochách 

smíšených obytných. 

• Hospodárné zachování veřejné zeleně, využití zastavěného území a ochranu 

nezastavěného území. 

Územní plán vymezuje plochu přestavby, a to ze stávajících, v současnosti nevyužívaných 

ploch bývalého panského statku na plochu smíšenou obytnou. Veškerá veřejná zeleň bude 

zachována, kultivována a rozšiřována. 

• Umisťování rozvojových záměrů do co nejméně konfliktních lokalit a respektovat veřejné 

zájmy (ochrana přírody, životního prostředí, respektování prvků ÚSES, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny, vytváření podmínek pro využití přírodních zdrojů). 

Jsou navrhovány rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 

Zároveň jsou pro tuto zástavbu stanoveny takové podmínky využití ploch, které negativní 

účinek minimalizují. Vymezené prvky ÚSES jsou respektovány. 

• Vytváření podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu při zachování a rozvoji hodnot území. 

Správní území obce disponuje atraktivním přírodním prostředím vhodným pro cestovní ruch, 

s atraktivním prostředím Brd, zachovalou přírodou s lesními komplexy, loukami a vodními 

plochami a také kulturními hodnotami. Rozvoj příležitostí, které poskytuje cestovní ruch, řeší 

územní plán vymezením ploch smíšených obytných s možností budování provozoven 

občanského vybavení a služeb, zejména pro malé a střední podnikatelské subjekty a 

stanovením podmínek pro využití zastavitelných i nezastavěných ploch. ÚP vytváří 
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podmínky pro rozvoj a doplnění systému turistických tras, cyklostezek a cyklotras. 

• Vytváření předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury při zachování prostupnosti krajiny. 

Obec Vysoká u Příbramě leží na silnici III. třídy, která vytváří páteř řešeného území. Díky síti na 

ni navazujících místních komunikací je dopravní dostupnost území vyhovující. Návrhem je 

řešeno především zlepšení technického stavu dopravních tras a jejich rozšíření zejména pro 

obsluhu nově navržených ploch zástavby. Územní plán předpokládá odkanalizování obce a 

napojení na veřejný vodovodní řad. Zařízení dopravní a technické infrastruktury jsou 

umisťována zpravidla souběžně. 

• Zajištění úrovně technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních 

vod tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti.  

Návrhem je zlepšována kvalita technické infrastruktury, zejména zásobování vodou a čištění 

odpadních vod tak, aby odpovídala měnícím se potřebám a budoucím standardům kvality 

života. Technická infrastruktura je v ÚP řešena komplexně. 

• Vytváření územních podmínek pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi.  

Územním plánem je podporováno využívání ekologických zdrojů vytápění a energie z 

obnovitelných zdrojů. 

Územní plán Vysoká u Příbramě respektuje tyto republikové priority a je s nimi v souladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Územní plán Vysoká u Příbramě, 2018 
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Komerční služby v obci, chybějící komerční služby v obci 

V obci Vysoká u Příbramě je obyvatelům k dispozici obecní úřad, kde se nachází i obecní 

knihovna s bezbariérovým přístupem. Dále se v obci nachází pohostinství, hasičská zbrojnice 

a obecní prodejna. Obyvatelé obce mohou využívat klubovnu, tělocvičnu a sportovní hřiště. 

V obci se nachází zámek, ve kterém je umístěno muzeum a galerie. 

Za další občanskou vybaveností dojíždí občané do města Příbram, vzdáleném necelých 10 km. 

Zde jsou soustředěny mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, nákupní zařízení, 

ordinace odborných lékařů, státní správa, divadlo, kino a sportovní aktivity. 

Základní občanskou vybavenost nabízí také město Rožmitál pod Třemšínem, vzdálené od obce 

11 km. Nachází se tu mateřská, základní a umělecká škola, pošta, banka, ordinace lékařů.  

Město Příbram i město Rožmitál pod Třemšínem je pro obyvatele obce zdrojem pracovních 

příležitostí a tím i dostupnost vyšší občanské vybavenosti. 

Rekreace 

V obci Vysoká u Příbramě je individuální rekreace ve formě chalupaření spíše okrajově. 

Nachází se zde spousta staveb, které nejsou využívány k trvalému bydlení, ale k chalupaření. 

Pro každodenní turistiku v krajinném zázemí obce jsou využitelné prostory v okolí obce. 

Podmínky pro rozšíření rekreace jsou zde výborné vzhledem k blízkosti CHKO Brdy.  V obci se 

nachází dva významné turistické cíle Zámek – Památník Antonína Dvořáka a vila Rusalka. 

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě je muzeum věnované zejména zdejším 

pobytům skladatele, který si toto místo značně oblíbil a získával tu inspiraci k tvorbě. Nachází 

se na západním okraji obce Vysoká u Příbramě mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem. 

V parku se nachází dvě jezírka, z nichž jedno Dvořáka inspirovalo ke složení opery Rusalka. 

Zámeček je v současnosti upraven jako muzeum, které připomíná i osobnost hraběte Václava 

Kounice; nachází se v něm koncertní sál, knihovna a galerie, konají se zde i svatební obřady. 

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem 

Václavem Kounicem (arch. Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně.  

První stálá výstava, i když v nevelkém rozsahu, byla veřejnosti otevřena již v roce 1963. Z 

důvodu celkové rekonstrukce zámku a následně i přilehlého parku (8 ha) byl památník v letech 

1990–1993 uzavřen. Od května 1994 slouží opět veřejnosti jako muzeum, tentokrát s využitím 

všech tří podlaží zámku. Pro pořádání krátkodobých výstav byla v jeho sklepních prostorách v 

květnu 2001 otevřena Galerie Václava Kounice. 
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Úvodní část stálé expozice přibližuje 

osobnosti původních majitelů, hraběte 

Václava Roberta Kounice a jeho manželky 

Josefíny (roz. Čermákové), významné pražské 

herečky. Další a podstatně rozsáhlejší část, 

věnovaná Antonínu Dvořákovi, podává 

informace o životě, díle i pobytu skladatele ve 

Vysoké. Ve zcela novém architektonickém a 

výtvarném pojetí je připomenut význam místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a 

inspiraci. Makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka 

tvoří závěrečnou část stálé výstavy. 

Prohlídka úvodní části probíhá za účasti průvodce, Dvořákova expozice a výstavní prostory 

individuálně s doprovodem hudby. Součástí prohlídky je promítání hudebního filmového 

dokumentu Dvořák na Vysoké. Kromě stálé hudební produkce nabízí navíc dobře vybavená 

posluchárna individuálním zájemcům možnost poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových 

děl. 

V zámečku je koncertní síň a knihovna, 

krátkodobým výstavám slouží nově otevřená 

Galerie Václava Kounice. V roce 1997 se 

památník zúčastnil finále soutěže o cenu 

Evropské muzeum roku ve švýcarském 

Lausanne. 

 

Vila Rusalka 

Dvořákův švagr hrabě JUDr. Václav Kounic, majitel vysockého panství, nechal v roce 1878 

postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky, dnešní Památník Antonína Dvořáka. 

Skladatel sem často jezdíval jako host Kounicových a pobýval ve správcovském dvorci na kraji 

obory. Roku 1884, po velkém úspěchu v Anglii, koupil od svého švagra pozemek se špýcharem, 

který v krátké době proměnil v útulný venkovský domov (vila Rusalka). Tam s nadšením sadařil, 

zahradničil, choval holuby a komponoval. 
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Obcí prochází cyklotrasa č. 302. 

V roce 2018 vstoupila obec Vysoká u Příbramě do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Na 

požadavek představitelů obce zpracovali zaměstnanci DSO ORP Příbram návrh cyklotrasy 

Vysoká u Příbramě – Strýčkovy, který byl zařazen do cyklotras na území DSO ORP Příbram. 

Navrhovaná cyklotrasa je v délce 2,5 km a vede po bývalé úvozové cestě ze středu obce Vysoká 

u Příbramě do obce Strýčkovy, kde se napojí na stávající cyklotrasu 8213. 

Navržená cyklotrasa byla zahrnuta do Cyklokoncepce Středočeského kraje 2017-2023.  

Následující kartogramy č. 2 a č. 3 nám znázorňují obě cyklotrasy. 

Katastrálním územím obce jsou vedeny dvě turistické trasy.   

Modrá turistická trasa: Vysoká u Příbramě, bus – Vysoká u Příbramě, odbočka – Nesvačily – 

Strýčkovy – Rusalčino jezírko – Vysoká u Příbramě, zámek – Nad Bohutínem – Vysoká Pec, rozc. 

- Nad Vokáčovským ryb. - Příbram, Zdaboř 

Fabiánova naučná stezka je vedena obcemi Podbrdského regionu. Poukazuje na místní 

pamětihodnosti a seznamuje s krásami regionu. Prochází obcemi Vysoká u Příbrami (Památník  

Antonína Dvořáka), Láz, Bohutín (Muzeum Bohutínska, důl Řimbaba, mlýny Achač a Dubský), 

Příbram (Hornické muzeum, Svatá Hora), Podlesí, Oseč, Obecnice, Sádek, Lhota u Příbrami, Tr, 

Bratkovice, Hluboš, Dominikální Paseky, Čenkov, Ohrazenice a Křešín. 

Současné turistické trasy zůstanou zachovány, budou postupně rozvíjeny a budou doplněny 

např. o další odpočívadla, informační tabule apod. 

Kartogram č. 2. Znázornění cyklotrasy 302 v katastrálním území obce Vysoká u Příbramě 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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Kartogram č. 3. Návrh cyklotrasy po úvozové cestě Vysoká u Příbramě – Strýčkovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

3.2. Trh práce 

Obyvatelé v aktivním věku 

 Obyvatelé obce Vysoká u Příbramě podle ekonomické aktivity 

v roce 2011 

  Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 160 84 76 

v tom 

zaměstnaní 143 76 67 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 106 51 55 

zaměstnavatelé 8 6 2 

pracující na vlastní 
účet 

27 18 9 

ze 
zaměstnaných 

pracující důchodci 10 7 3 

ženy na mateřské 
dovolené 

1 - 1 

nezaměstnaní 17 8 9 

Ekonomicky neaktivní celkem 172 67 105 

z toho 
nepracující důchodci 86 33 53 

žáci, studenti, učni 52 22 30 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 9 5 4 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

http://www.mapy.cz/
http://www.csu.cz/
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Tabulka je zpracována na základě dat u posledního SLDB v roce 2011 bylo ekonomicky 

aktivních obyvatel 47 % (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, pracující důchodci, ženy na 

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

důchodců, který je tvořen 25 % z celkového počtu 340 obyvatel v roce 2011. 

Převažující skupinou v oblasti ekonomicky aktivních obyvatel jsou zaměstnanci, a to 31 %. 

Důležitým ukazatelem je počet nezaměstnaných, který v roce 2011 činil 5 %. V roce 2019 je 

toto procento již nižší. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo v obci Vysoká u Příbramě nepatrně převyšuje ekonomicky 

aktivní, tento fakt můžeme vysvětlit stárnutím obyvatelstva v obci, kdy nepracující důchodci 

tvoří ¼ obyvatelstva obce.  

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

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

z obce celkem 138 obyvatel z celkového počtu 340, což činí 40,59 % obyvatel, z toho 96 do 

zaměstnání a 42 do škol. Do jiné obce v okresu vyjíždělo z uvedeného celkového počtu 71 

obyvatel obce, což je 51,45 %. 

Graf .9. Počet obyvatel obce Vysoká u Příbramě 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 Vysoká u Příbramě dle počtu zaměstnanců ve sledovaném období 2012-2018. 

138

96

6

71

3 16

42 42

Vyjíždějící
celkem

Vyjíždějící do
zaměstnání

v rámci obce do jiné obce
okresu

do jiného
okresu kraje

do jiného
kraje

vyjíždějící do
škol

mimo obec

http://www.csu.cz/
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V obci Vysoká u Příbramě od roku 2012 počet zjištěných podnikatelských subjektů nepatrně stoupá. U 

podnikatelských subjektů bez zaměstnanců byl zaznamenán vzestup v roce 2016.  V roce 2018 je počet 

podnikatelských subjektů v obci Vysoká u Příbramě 95, z uvedeného počtu je 51 podnikatelských 

subjektů se zjištěnou aktivitou. Osob samostatně výdělečně činných, které nepřerušili živnost bylo na 

konci sledovaného období 39 a 12 právnických osob, z toho 2 v likvidaci. 

 Počet podnikatelských subjektů působících v obci Vysoká u 

Příbramě dle velikosti podle zaměstnanců v letech 2012-2018 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet podnik. subjektů 
bez zaměstnanců 23 23 24 26 28 32 33 

Počet podnik. subjektů s    
1-9 zaměstnanci 5 5 6 6 6 6 7 

Počet podnik. subjektů s 
10-19 zaměstnanci 1 1 1 1 1 1 1 

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 4 5 6 6 7 7 10 

 

Zdroj www.mfcr.cz 

 

http://www.mfcr.cz/
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 Počet nezaměstnaných osob v obci Vysoká u Příbramě v letech 

2014-2018 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce 
– dosažitelní 18 20 15 10 6 5 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 8,57 9,30 7,08 4,90 3,02 2,51 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce 0 0 0 0 0 0 
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 8,57 %. Na konci sledovaného období 

v roce 2018 klesl počet nezaměstnaných osob v evidenci Úřadu práce z 10 uchazečů na 6. Na 

začátku roku 2019 (28.2.) bylo evidováno na Úřadu práce 5 uchazečů z obce Vysoká u 

Příbramě. 

 

Graf .10. Vývoj počtu nezaměstnaných osob v období 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Od roku 2016 je zaznamenán pokles nezaměstnanosti v obci. Tento pokles můžeme přičíst i 

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

nezaměstnanost byla v roce 2016 na 6,67 % a v roce 2017 klesla na 4,60 % se obec Vysoká u 

Příbramě pohybuje nad hranicí průměrné nezaměstnanosti ve správním obvodu ORP Příbram.  

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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4. Infrastruktura 

4.1. Technická infrastruktura 

Pitná voda 

Obec Vysoká u Příbramě nemá vybudovaný veřejný vodovodní řád. Zásobování vodou je 

řešeno z domovních a obecních studní.  Množství vody je nedostatečné a kvalita vody 

nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu.  Kvalita vody dle ÚZP nevyhovuje vyhlášce č. 376 

Sb./2000, o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu 

železa, dusičnanů, bakteriologického znečištění, vyšší oxidovatelnosti, dusitanů, barvy a 

alkality. Ve správním území obce je jeden stávající zdroj pitné vody a druhý navržený. 

V Územním plánu obce je navržena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu s napojením na 

stávající vodní zdroje. V severní části obce je navržena plocha pro úpravnu vody s vodojemem. 

Plochám, které jsou z technického hlediska velmi obtížně napojitelné na vodovodní řád je 

umožněn individuální způsob zásobování pitnou vodou. 

Dešťové vody 

Z hlediska širších vztahů patří obec Vysoká u Příbramě do povodí Podrejžského potoka a jeho 

přítoků. Potok vytéká jihovýchodním směrem z rybníků v obci. Další vodní plochy jsou na jeho 

přítoku východně od obce (Hospodský, Struskovský a Cihelný). V parku u památníku Antonína 

Dvořáka se nachází Rusalčino jezírko. Obec má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. 

Dešťové vody jsou odváděny kanalizační sítí a systémem příkopů, struh a propustků do 

recipientu. Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské 

vybavenosti. Složení koncentrace vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovlivňováno 

jinými specifickými komponenty.   

Dešťové vody jsou a dále budou odváděny dešťovou kanalizací do Podrejžského potoka. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Obec Vysoká u Příbramě nemá vybudovaný kanalizační systém pro veřejnou potřebu. 

V Územním plánu obce je navržena výstavba ČOV, do které budou splaškové vody svedeny 

pomocí vybudované kanalizační sítě.  

 

 

 

 

Zdroj: Územní plán obce Vysoká u Příbramě 2018 
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Plyn 

Obec Vysoká u Příbramě není plynofikována. Územní plán obce plynofikaci nenavrhuje, ale ani 

do budoucna nevylučuje. Plynofikace obce by byla teoreticky možná od Bohutína (2 km) nebo 

prodloužením středotlakého plynovodu z Příbrami – Zdaboře (cca 3,5 km). 

Odpadové hospodářství 

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován jako fungující systém svozu a 

likvidace odpadu. Tento systém bude i nadále zachován.  

V roce 2017 (data za rok 2018 nejsou za obce ještě k dispozici) bylo v České republice 

vyprodukováno 34,5 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,5 mil. tun nebezpečné odpady a 33 

mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3 259 kg/obyv. všech odpadů (142 

kg nebezpečných/obyv. a 3 117 kg ostatních/obyv.). 

Odpady byly převážně využívány. Z 34,5 mil. tun všech odpadů jich bylo 84 % využito, z toho 

81 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo 10 % všech odpadů. 

Významnou skupinou jsou komunální odpady, jichž obyvatelé ČR v roce 2017 vyprodukovali 

5,7 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 537 kg/obyv. Podíl komunálních odpadů na 

celkové produkci odpadů tvořil 16,5 %. 

V roce 2017 bylo využito 50 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % 

materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 45 % komunálních odpadů (v roce 

2016 to bylo rovněž 45 %). 

Obec Vysoká u Příbramě 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 

skládkování v roce 2024. 

V následujících tabulkách je uveden přehled o množství odpadu v obci Vysoká u Příbramě za 

období 2016-2017 rozdělený dle jednotlivých komodit. Dále je zde vyčísleno množství SKO vč. 

tříděného odpadu za období 2013-2017. 

Pro srovnání v tabulce č. 24 uvádíme celkovou výtěžnost v kg/obyvatele/rok u obce velikosti 

1-500 obyvatel, Středočeského kraje a ČR. Obec Vysoká u Příbramě se v celkové výtěžnosti 

sběru pohybuje pod hranicí průměru. 
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 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 347 185,656 140,87 30,93 7,649 4,12 % 
406 kg 

2017 345 83,64 51,11 19,88 9,463 11,31 % 
148 kg 

Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí  

 

 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 4,52 3,42 1,27 0,00 0,00 0,00 9,20 96,90 

2014 4,13 2,98 1,20 0,00 0,00 0,00 8,31 79,90 

2015 4,72 2,28 1,49 0,00 0,00 0,00 8,49 84,90 

2016 2,66 2,03 2,96 0,00 0,00 0,00 7,65 140,87 

2017 3,55 2,53 3,39 0,00 0,00 0,00 9,46 51,11 
Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí  

 Srovnání celkové výtěžnosti sběru (papír, plast, bez kovů) 

v kg/obyvatel/rok v období 2013–2017 

 

  Množství v kg/obyvatel/rok 

  Vysoká u Příbramě 
Obce 1-500 

obyvatel 
Středočeský kraj Česká republika 

2013 26,903 34,2 41,8 39,7 

2014 24,378 35,1 42,4 40,5 

2015 24,470  38 44,3 42,3 

2016 22,043 41,3 45,6 44,7 

2017 27,428 42,1 54,4 49,0 
Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí, EKO-KOM – sborník 2018 
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4.2. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Územím obce Vysoká u Příbramě prochází jediná silnice III. třídy, která má pouze lokální 

charakter. Jedná s o silnici III/1914, která zajišťuje dopravní napojení obce na silnici I. třídy I/18 

(Vysoká u Příbramě – Příbram) asi 2 km severně od obce. Silnice prochází sídlem Vysoká u 

Příbramě a spojuje ho se sousedními obcí Narysov, kde se napojí na silnici III/1911 (Příbram – 

Březnice). 

Místní komunikace 

Silnice III/1914 je doplněna místními a obslužnými komunikacemi. Obec nemá vybudované 

chodníky.  

Dopravní obslužnost stávajícího území je z dopravního hlediska zabezpečena místními a 

účelovými komunikacemi, které nemají vyhovující parametry. Z tohoto důvodu jsou v ÚZP 

podél komunikací vymezeny plochy dopravní infrastruktury, na které je možné stávající 

komunikace rozšířit a realizovat zde chodník či uložit nové inženýrské sítě. 

 

Železniční doprava 

Železniční síť v území není zastoupena. Nejbližší železniční stanice je v Příbrami. 

Parkování 

V současné době se v obci Vysoká u Příbramě nachází jedno parkoviště, a to u vstupu do 

zámeckého parku. Vozidla návštěvníků obce jsou jinak většinou odstavena na místních 

komunikacích. 

Dopravní obslužnost 

Hromadná doprava osob je zajištěna autobusy. V současné době představuje autobusová 

doprava relativně dobré možnosti dopravního spojení obce. V obci je autobusová zastávka 

autobusové linky Příbram – Bohutín – Třebsko – Vysoká u Příbramě a linky Příbram – Narysov 

– Bohutín – Láz. O víkendech je obec bez dopravního spojení. 
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 Přehled dopravní obslužnosti v obci Vysoká u Příbramě v roce 

2018 

    Pracovní dny sobota a neděle Svátky 

Linka Směr do Vysoké u Příbramě 
Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

300023 (D23) 
Příbram, aut. nádr. - Vysoká u 
Příbramě 3 

19 
minut 0 0 0 0 

300033 (D33) 
Příbram, aut. nádr. - Vysoká u 
Příbramě 1 

19 
minut 0 0 0 0 

300024 (D24) 
Příbram, aut. nádr. - Vysoká u 
Příbramě 1 

19 
minut 0 0 0 0 

  Směr z Vysoké u Příbramě             

300023 (D23) 
Vysoká u Příbramě – Příbram, aut. 
nádr. 4 

16 
minut 0 0 0 0 

300033 (D33) 
Vysoká u Příbramě – Příbram, aut. 
nádr. 2 

27 
minut 0 0 0 0 

300023 (D23) --> 
300024 (D24) 

Vysoká u Příbramě – Narysov "rozc. 
Vysoká – Příbram, aut. nádr. 3 

27 
minut 0 0 0 0 

 Zdroj: www.idos.cz 

 

Hromadná doprava osob je v obci Vysoká u Příbramě je zajištěna autobusy. V obci je 

autobusová zastávka autobusové linky Příbram – Bohutín – Třebsko – Vysoká u Příbramě a 

linky Příbram – Narysov – Bohutín – Láz. O víkendech je obec bez dopravního spojení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.1. Bydlení 

 

Následující graf nám znázorňuje přehled výstavby v obci Vysoká u Příbramě z historického 

hlediska od roku 1869 až do roku 2011, kdy proběhlo poslední Sčítání lidí, domů a osob. Vývoj 

je pro obec pozitivní domovní výstavba v obci narůstá. ÚZP nabízí výstavbu cca 52 rodinných 

domů pro cca 130 obyvatel.  Při posuzování je nutné přihlédnout k okolnostem, že ne všechny 

stavební nabídky budou využity k výstavbě z důvodu majetkoprávních, a že ne všechny nové 

objekty k bydlení budou sloužit k trvalému bydlení.  Z uvedených důvodů ÚZP předpokládá 

redukci na 13 rodinných domů v zastavěném území. 

Graf .11. Vývoj počtu domů v obci Vysoká u Příbramě v letech 1869–2011 

 

 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.cz 

 

V tabulce č. 26 si porovnáme domovní a bytový fond v obci Vysoká u Příbramě z dostupných 

dat na ČSÚ v roce 2011 vyjádřený v procentech. 

 Domovní a bytový fond v obci Vysoká u Příbramě dle SLDB 2011 

vyjádřený v procentech 

 

Počet domů 149 

Počet obydlených domů v obci 115 

 77,18 % 

Z toho počet rodinných domů v obci 115 

 100 % 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz; zpracování DSO ORP Příbram 
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 Domovní fond v obci Vysoká u Příbramě v roce 2011 

Domy 
Domy  

celkem 

z toho Počet osob 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

celkem 
z toho  

v rodinných  
domech 

Domy celkem 149 148 - 340 340 

obydlené domy 115 115 - 340 340 

z počtu domů vlastnictví:           

fyzická osoba 111 111 - 320 320 

obec, stát - - - - - 

bytové družstvo - - - - - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 3 3 - 10 10 

domy s počtem bytů:           

1 96 96 - 253 253 

2–3 19 19 - 87 87 

4–11 - x - - x 

12 a více - x - - x 

z počtu domů období výstavby nebo 
rekonstrukce: 

          

1919 a dříve 9 9 - 14 14 

1920–1970 25 25 - 53 53 

1971–1980 17 17 - 61 61 

1981–1990 17 17 - 54 54 

1991–2000 24 24 - 85 85 

2001–2011 23 23 - 73 73 

z počtu domů materiál nosných zdí:           

kámen, cihly, tvárnice 95 95 - 289 289 

stěnové panely 1 1 - 1 1 

z počtu domů počet nadzemních podlaží:           

1–2 114 114 - 336 336 

3–4 - - - - - 

5 a více - x - - x 

z počtu domů technické vybavení domů:           

přípoj na kanalizační síť - - - - - 

vodovod 104 104 - 314 314 

plyn 6 6 - 22 22 

ústřední topení 88 88 - 284 284 

průměrné stáří obydlených domů 36,6 36,6 - x x 

z počtu obydlených domů:           

ubytovací zařízení bez bytů - x x - x 

neobydlené domy s byty 34 33 - x x 

z toho:           

využívané k rekreaci 23 23 - x x 

přestavba domu - - - x x 

nezpůsobilé k bydlení 3 3 - x x 

neobydlená ubytovací zařízení bez bytů - x x x x 

počet bytů v neobydlených domech 39 38 - 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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Tabulka č. 28 nám již konkrétněji uvádí údaje z domovního fondu obce v roce 2011. Můžeme 

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

domácností a materiálu nosných zdí domů. Je zde přehledně uveden počet domů za období 

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

u Příbramě je 36,6 let, což se v ostatních obcích ORP Příbram pohybuje ve starším časovém 

horizontu okolo 50 let. Co se týká technického vybavení domů tak v roce 2011 bylo 88 domů 

z celkového počtu 115 obydlených domů vytápěno ústředním topením. 

V následující tabulce máme obydlené byty rozděleny podle právního původu užívání a počtu 

obytných místností v roce 2018. 

Zde máme uvedeno, že v obci se v tomto roce nacházelo 129 rodinných domů, z toho mělo 

114 právní užívání bytu ve vlastním domě. Nájemní smlouvu k bydlení mají 3 obydlené rodinné 

domy. 

 

 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných 

místnosti v roce 2018 

  Celkem 
rodinné bytové ostatní 

domy domy budovy 

Obydlené byty celkem 129 129 - - 

z toho právní 
důvod užívání 
bytu 

ve vlastním domě 114 114 - - 

v osobním 
vlastnictví 

- - - - 

nájemní 3 3 - - 

družstevní - - - - 

z toho s počtem 
obytných 
místností 

1 1 1 - - 

2 8 8 - - 

3 25 25 - - 

4 35 35 - - 

5 a více 54 54 - - 
Zdroj: www.kurzy.cz ; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

 

Při analýze bytové výstavby je třeba uvést také přehled způsobu využití objektů v obci Vysoká 

u Příbramě v roce 2018. Z přehledu vyplývá, že v obci Vysoká u Příbramě v roce 2018 bylo 37 

rodinných domů, 2 stavby pro rodinnou rekreaci, 2 objekty občanské vybavenosti a 4 

zemědělské stavby. Celkem se v obci nachází 115 objektů k bydlení. 

http://www.kurzy.cz/
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 Přehled způsobu využití objektů v obci Vysoká u Příbramě v roce 

2018 

Způsob využití objektu Počet 

objekt k bydlení  115 

objekt občanské vybavenosti  2 

rodinný dům  37 

stavba pro rodinnou rekreaci  2 

zemědělská stavba  4 

garáž  10 

jiná stavba  14 
                   Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysokaupribrame/ 

 

Vývoj bytové výstavby ve sledovaném období 2006-2017 nám vypovídá, že v tomto období 

bylo vystavěno celkem 14 bytových jednotek. Nejvíce dokončených bytů bylo v obci Vysoká u 

Příbramě v roce 2013. 

 

Graf .12. Dokončené byty v letech 2006-2017 v obci Vysoká u Příbramě 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Dalším hodnotícím kritériem byl počet domácností v bytech podle členů a typu domácnosti 

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

Nejvíce je zde zastoupeno hospodařících domácností, z toho v počtu 40 tzv. domácností 

jednotlivců. 

Rodinných domácností se nacházelo v obci 92, z toho 88 tvořené jednou rodinnou. 
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https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/objekt-k-bydleni
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/objekt-obcanske-vybavenosti
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/rodinny-dum
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/stavba-pro-rodinnou-rekreaci
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/zemedelska-stavba
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/garaz
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysoka-u-pribrame/jina-stavba
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysokaupribrame/
http://www.csu.cz/
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 Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu domácnosti 

v obci Vysoká u Příbramě v roce 2011 

Typ domácnosti 
Domácnosti    

celkem 

v tom podle počtu členů domácnosti 

1 2 3 4 5 a více 

Bytové domácnosti celkem 129 34 39 16 26 14 

              v tom 

1 hospodařící 
domácnost 

124 34 37 15 26 12 

2 a více 
hospodařících 
domácností 

5 x 2 1 - 2 

Vybavenost osobním 
počítačem: 

            

s internetem 73 6 18 15 20 14 

bez internetu 5 1 1 - 3 - 

Hospodařící domácnosti 
celkem 

134 40 39 16 26 13 

domácnosti jednotlivců 40 40 x x x x 

         v tom 

bydlící 
samostatně 

34 34 x x x x 

spolubydlící s 
jinou  
hospodařící 
domácností 

6 6 x x x x 

vícečlenné nerodinné 
domácnosti 

2 x 2 - - - 

rodinné domácnosti 92 x 37 16 26 13 

tvořené 1 rodinou 88 x 37 16 25 10 

úplné rodiny celkem 77 x 30 15 22 10 

v tom 

úplná rodina 
bez závislých 
dětí 

45 x 30 8 5 2 

úplná rodina 
se závislými 
dětmi 

32 x x 7 17 8 

neúplné rodiny 
celkem 

11 x 7 1 3 - 

v tom 

neúplná 
rodina v čele 
muž 

3 x 1 1 1 - 

neúplná 
rodina v čele 
žena 

8 x 6 - 2 - 

tvořené 2 a více 
rodinami 

4 x x x 1 3 

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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V tabulce č. 31 máme přehledně uvedeny druhy a způsoby využití pozemků v katastrálním 

území Vysoká u Příbramě. Nejvíce je zde zastoupena orná půda, a to o výměře 1 952 812 m², 

následuje lesní pozemek o celkové výměře 1 859 331 m². 

 Rozdělení pozemků dle způsobu využití, počet parcel a výměra 

v katastrálním území Vysoká u Příbramě v roce 2018 

Druh a způsob využití pozemku Počet Výměra [m2] 

orná půda  330 1 952 812 

zahrada 220 148 215 

trvalý travní porost 155 557 172 

lesní pozemek 24 1 859 331 

vodní plocha, rybník  1 1 978 

vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené  

8 25 273 

vodní plocha, koryto vodního toku umělé  15 9 797 

vodní plocha, vodní nádrž přírodní  1 881 

vodní plocha, vodní nádrž umělá  1 9 100 

vodní plocha, Suma  26 47 029 

zastavěná plocha a nádvoří  199 57 544 

zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr  8 941 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  3 496 

zastavěná plocha a nádvoří, Suma  210 58 981 

ostatní plocha, silnice 13 26 564 

ostatní plocha, ostatní komunikace  131 127 896 

ostatní plocha, zeleň 4 71 611 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  1 681 

ostatní plocha, manipulační plocha  14 6 226 

ostatní plocha, jiná plocha  76 47 194 

ostatní plocha, neplodná půda  7 1 387 

ostatní plocha, Suma 246 281 559 
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysokaupribrame/ 

 

 

5.2. Školství a vzdělávání 

Školská zařízení se v obci nenachází a smlouvu na školský obvod uzavřela na mateřskou školu 

s obcí Třebsko a na základní školu s obcí Bohutín. Obyvatelé obce mohou dále využívat školská 

zařízení v nejbližším městě Příbrami, vzdáleném 10 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 Vysoká u Příbramě. 

https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/orna-puda
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/zahrada
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/trvaly-travni-porost
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/lesni-pozemek
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha/rybnik
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha/koryto-vodniho-toku-prirozene-nebo-upravene
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha/koryto-vodniho-toku-prirozene-nebo-upravene
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha/koryto-vodniho-toku-umele
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha/vodni-nadrz-prirodni
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha/vodni-nadrz-umela
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/vodni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/zastavena-plocha-a-nadvori
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/zastavena-plocha-a-nadvori/spolecny-dvur
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/zastavena-plocha-a-nadvori/zboreniste
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/zastavena-plocha-a-nadvori
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/silnice
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/ostatni-komunikace
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/zelen
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/sportoviste-a-rekreacni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/manipulacni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/jina-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha/neplodna-puda
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/788201/ostatni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/vysokaupribrame/
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5.3. Zdravotnictví a sociální péče 

V obci Vysoká u Příbramě se nenachází lékař a obec nezajišťuje sociální péči obyvatelům obce. 

Nejbližší zdravotní a sociální péče je ve městě Příbrami vzdáleném 10 km. 

 Stav obyvatel k 01.01.2018 dle věkového složení obyvatelstva 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 344 164 180 

z toho ve věku (let) 

0-14 67 33 34 

15-64 199 97 102 

65 a více 78 34 44 

Průměrný věk (let) 41,9 40,9 42,9 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v obci Vysoká u Příbramě v loňském roce, tj. 2018 žilo 344 

obyvatel, z toho 78 v seniorském věku, což činí 22,7 %. 

Občané obce Vysoká u Příbramě mohou využívat služeb poskytovatelů sociálních a 

zdravotních služeb uvedených v následující tabulce. 

Přehled poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v obci Vysoká u Příbramě v roce 

2018 

 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 op. s Podbrdská 269, 

Příbram V 

318 654 701, 

601 593 153 

Denní 

stacionář, 

odborné 

sociální 

poradenství, 

odlehčovací 

služby, sociální 

rehabilitace, 

sociálně 

aktivizační 

služby 

http://www.alka

ops.cz 

 

sarka.hajkova@alk

aops.cz 

http://www.csu.cz/
http://www.alkaops.cz/
http://www.alkaops.cz/
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
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pro seniory a 

osoby se 

zdravotním 

postižením  

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 

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 

https://www.zivo

t90.cz/ 

tisnovapece@zivot

90.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
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
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s celorepublikovo

u působností 

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 

zvláštním 

režimem 

www.domovpod

hrazi.cz/ 

 

reditel@domovpod

hrazi.cz 

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 

www.charita.nov

yknin.net 

info@socialnipece.

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
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
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postižením, 

rodiny s dětmi 

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 proti 

toxikomanická 

záchytná služba 

www.centrumpri

bram.cz 

poradna@centrum

pribram.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.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 

http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.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
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Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram  

  

 

 

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 

sociální 

poradenství 

http://www.brez

nice.cz/pecovatel

ska-sluzba/ 

psbreznice@sezna

m.cz 

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.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
mailto:ps@rozmitalptr.cz
http://www.domovkunsov.cz/
http://www.domovkunsov.cz/
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
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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 

služeb města 

Příbram, p. o. 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 

261 01 Příbram 

I 

318 498 281, 

778 751 174 

Odborné 

sociální 

poradenství 

www.centrumpribra

m.cz 

poradna@centrumpri

bram.cz; 

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 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

www.charita.novykn

in.net 

info@socialnipece.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
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
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262 03 Nový 

Knín 

asistence, 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi 

 

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 

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  

 

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

s., vzdálená od obce 10 km. Zde je možné využívat i paliativního centra, které bylo nově 

otevřeno. Oblastní nemocnice Příbram poskytuje sociální lůžka a 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.  

http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:tk@kaleidoskop-os.cz
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


  

DSO ORP PŘÍBRAM 58 

 

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. 

 

Obyvatelé obce Vysoká u Příbramě 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 

V obci je občanům k dispozici posilovna a sportovní klub. Pravidelně v pondělí a ve středu od 

19:00 hodin zde probíhá cvičení pro ženy. 
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6. Životní prostředí 

Katastrální území obce Vysoká u Příbramě se nachází převážně v zemědělské, z části zalesněné 

krajině. Obec Vysoká u Příbram je vymezena jedním katastrálním územím. Obec se nachází 

v podhůří Brd v průměrné nadmořské výšce 575 m nad mořem.  Na katastrálním území obce 

se nachází vyhlídková místa – „Stráň“, „Pod lečí“, cesta od Narysova, cesta pod statkem č.p. 1. 

Na území obce nejsou území chráněna dle zvláštních předpisů, tj. objekty ústředního seznamu 

ochrany přírody (NP, CHKO, přírodní památky a rezervace atd.). Krajina má vysokou estetickou 

a přírodní hodnotu. V ÚZP nejsou na celé území obce Vysoká u Příbramě s ohledem na jeho 

polohu a krajinný ráz navrhovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.  Fotovoltaické 

panely je možno umisťovat pouze na střechy objektů. V centru obce se nachází jedna 

z dominant obce – urbanisticky a architektonicky cenná stavba bývalého panského statku. 

V současné době ve velmi zdevastovaném stavu. Katastrální územ obce patří do povodí 

Podrejžského potoka a jeho přítoků. Potok vytéká jihovýchodním směrem z rybníků v obci 

(Trmiňák a Lušťovec). 

Popis krajinného rázu 

Území obce Vysoká u Příbramě leží v oblasti krajinného rázu ObKR34 – Příbramsko. Oblast je 

typická velkými zacelenými lány orné půdy doplněnými menšími enklávami lesních porostů, 

které jsou vázány na horní periferie vrcholů. Na celé západní polovině katastrálního území se 

rozprostírají lesy. Vodní plochy a toky v celém území mají přírodní charakter. Přírodní hodnoty 

a významné krajinné prvky (vodní plochy a toky, lesní plochy apod.) vytváří hlavní charakter 

území.  Jednou ze zásad pro zachování krajinného rázu je dostatečná prostupnost území 

pěšími cestami lemovanými zelení, případně alejemi. 

Sídelní zeleň 

Nedílnou součástí obce jsou plochy veřejných prostranství a sídlení zeleň, vymezené pro 

obsluhu území, pro oddych a setkávání obyvatel.  Dle ÚZP koncepce veřejného prostranství a 

sídelní zeleně zůstane zachována. Jedná se zejména o prostory návsí tvořené veřejnou zelení 

a komunikacemi.  

Prostupnost krajiny 

Územní plán obce Vysoká u Příbramě zlepšuje prostupnost krajiny návrhem pěších cest. Jedná 

se o obnovu zaoraných polních cest, které leží na pozemcích obce.  Stávající pěší a 

cykloturistické komunikace, tj. polní a lesní cesty nesmí být bez náhrady rušeny a ni nesmí být 
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omezovány jejich průchodnost. Pozemky, přes které prochází cyklostezka nebo turistická trasa 

se nesmí oplocovat. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky se předpokládá, že ve stávajících 

i nových trasách budou vybudovány kvalitní turistické stezky a cyklotrasy a budou dále 

rozšiřovány. 

 

Struktura využití půdy 

Na území nebyly doposud komplexní pozemkové úpravy, tudíž nejsou na území obce Vysoká 

u Příbramě patné žádné významné skutečnosti ze schválených návrhů pozemkových úprav ani 

jejich předpokládané porušení.  Následující graf nám přehledně znázorňuje strukturu využití 

půdy. Nejvíce je v obci Vysoká u Příbrami využívána půda pro zemědělské účely – orná půda 

(40 %), následuje lesní pozemek (38 %) a trvalý lesní porost (11 %).   

Celková výměra pozemků v obci Vysoká u Příbrami byla v roce 2017 ve výši 486, 79 ha, z toho 

zemědělská půda činila 263,24 ha a nezemědělská půda 223,55 ha. 

Graf .13. Struktura využití půdy 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 

 

 

40%

3%

11%

38%

1%

1%

6%

Orná půda

Chmelnice

Vinice

Zahrada

Ovocný sad

Trvalý travní porost

Lesní pozemek

Vodní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří

Ostatní plocha

http://www.csu.cz/


  

DSO ORP PŘÍBRAM 61 

 

Radonová problematika 

Katastrální území obce Vysoká u Příbramě se nachází ve střední kategorii radonového indexu 

geologického podloží. Převažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v určitém 

typu hornin při měření radonu na stavením pozemku setkáme pouze s jedinou kategorii 

radonového rizika. Obvyklým jevem bývá, že přibližně 20 až 30 % měření objemové aktivity 

radonu v daném horninovém typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno 

lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Je tedy zřejmé, že určení kategorie rizika 

na jednotlivém stavebním pozemku není možno provádět odečtením z mapy jakéhokoliv 

měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě tak, aby byl zohledněny 

lokální velmi proměnlivé geologické podmínky. 

 

Kartogram č. 4. Radonová rizika geologického podloží v území obce Vysoká u Příbramě 

Zdroj: Územní plán obce Vysoká u Příbramě, 2018 

Ochrana před povodněmi 

Na katastrálním území obce se nenachází vodní tok s vyhlášeným záplavovým územím. 

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Protipovodňová opatření 

jsou řešena v rámci běžné údržby toků a protipovodňových opatření v krajině v souladu 

s vodním tokem. I proto je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a 

rybníků. 
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Územní systém ekologické stability 

Územním systém ekologické stability (ÚSES) se podrobně zabývá ÚZP obce vytvořený v roce 

2018. Pro zajištění ÚSES jsou v katastrálním území obce vymezeny základní prvky – biocentra 

propojená biokoridory. V území obce jsou vymezeny prvky regionální i lokální úrovně, funkční 

i nefunkční části.  

V území je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Koeficient 

ekologické stability na území obce Vysoká u Příbramě je 1,16 (rok 2017). Vyšší hodnota 

koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) 

krajinu. 

Staré ekologické zátěže 

Na území obce Vysoká u Příbramě se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže. 

 

Archeologické lokality 

Na území obce Vysoká u Příbramě se nachází archeologické lokality. 

 Archeologické lokality v obci Vysoká u Příbramě 

Lokalita Kategorie ÚAN Pořadové číslo 

Středověké a novověké jádro obce I. 22-12-15/10 

ZSV a tvrz Truskov u obce  I. 22-12-15/11 

Pod Mýtem, Vysoká u Příbramě I. 22-12-15/8 

Zdroj: Územní plán obce Vysoká u Příbramě, 2018 

 

Má-li být prováděna stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 

doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit a umožnit oprávněné organizaci provést na 

dotčeném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Pro případné archeologické nálezy platí 

ohlašovací povinnost podle zákona o státní památkové péči. 
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Poddolovaná území 

Na území obce Vysoká u Příbramě se nachází poddolovaná území. 

 Zákresy polygonem poddolovaného území v obci Vysoká u 

Příbramě 

Klíč Název Surovina Rozsah Záznam  Stáří Signatury 

4761 Bohutín 3 Polymetalické rudy ojedinělá 2002 po r. 1945 GF P103303 

1491 Bohutín 1 Zlatonosná ruda ojedinělá 1989 do 16. st.  

1515 Narysov – Leč Zlatonosná ruda ojedinělá 1989 do 16. st.  

Zdroj: Územní plán obce Vysoká u Příbramě, 2018 

 

Zákresy polygonem zahrnují plochy se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných 

důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. 

 

 Bodové zákresy poddolovaného území v obci Vysoká u Příbramě 

 

Klíč Název Surovina Rozsah Záznam  Stáří Signatury 

4748 Vysoká u Příbramě 2 Zlatonosná ruda ojedinělá 2002 po r. 1945 GF P103303 

1506 Vysoká u Příbramě 1 Železné rudy ojedinělá 1988 do 19. st.  

Zdroj: Územní plán obce Vysoká u Příbramě, 2018 
 

Bodové zákresy představují buď jednotlivá důlní díla (např. šachta, krátká štola nebo štola 

s neznámým původem a rozsahem) nebo větší plochy v rámci, kterých leží důlní díla, jejichž 

přesnou polohu a rozsah nelze z použitých podkladů přesněji určit. 

 

V poddolovaném území Vysoká u Příbramě 2 je navíc evidováno opuštěné průzkumné důlní 

dílo – šachtice VŠ-2. 

Pro případnou výstavbu v poddolovaném území je na těchto územích nutný báňský posudek 

se zatříděním dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Územní plán Vysoká u Příbramě, 2018 
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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)   4,86 

Počet katastrů     1 

Počet částí obce     1 

Nadmořská výška (m n. m.)  575 

První písemná zmínka (rok)  1367 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

7.2. Obecní úřad a kompetence obce 

Neuvolněná starostka:       Ing. Jana Krejčová 

Neuvolněná 1. místostarostka:     Mgr. Martina Heroldová 

Neuvolněný 2. místostarosta:     Luboš Kalát 

Předseda finančního výboru:     Petr Černička 

Předseda kontrolního výboru:     Jan Franěk 

Předsedkyně sociálního a kulturního výboru: Lucie Šímová 

Kontrolní výbor za občany – členové:   MUDr. Karel Franěk 

            Miluše Beranová 

Finanční výbor za občany – členové:    Stanislav Andrýsek 

            Miroslav Černička 

Sociální a kulturní výbor za občany – členové: Bc. Ivana Pospíšilová 

            MUDr. Kateřina Bluhm 

Úřední hodiny:         středa: 18:00-19:30 

Příspěvkové organizace:      - 

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

Obec Vysoká u Příbramě vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva k 1.1.1990. 

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

7.4. Organizační struktura 

• Obec Vysoká u Příbramě 
o Zastupitelstvo 

▪ Finanční výbor 
▪ Kontrolní výbor 
▪ Sociální a kulturní výbor 

Správní činnost, které obec vykonává: 

Evidence obyvatel 

CZECHPOINT 

Obecní knihovna 

7.5. Obecní knihovna v obci Vysoká u Příbramě 

Obecní knihovna v obci Vysoká u Příbramě se nachází v přízemí budovy obecního úřadu 

(bezbariérový přístup). Pro obyvatele obce je knihovna přístupná vždy každou středu od 18:00 

– 19:30 hodin. Dále jsou přístupné webové stránky obecní knihovny na adrese: 

https://www.vysokaupribrame.cz/obec/knihovna/, kde mají občané k dispozici on-line 

katalog a uvedené veškeré informace (služby, návštěvní kniha, výpůjční doba, kulturní akce 

obce). 

7.6. Organizace zřizované obcí 

Obec nemá příspěvkové organizace. 

7.7. 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. 

7.8. Vnější vztahy a vazby 

Obec je členem: 

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

společných služeb (CSS), které bylo zřízeno na základě projektu SMO ČR „Posilování 

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
https://www.vysokaupribrame.cz/obec/knihovna/
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administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V rámci CSS svazek poskytuje 

služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, 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 Podbrdského regionu – Cílem svazku je vytváření podmínek pro spolupráci v rámci 

mikroregionu Podbrdska při obnově regionu, zajistit celoplošné zmapování problémů a 

nalezení nejvýhodnějšího způsobu jejich odstranění, propagovat daný region a získávat mu 

vážnost ve společenském povědomí i u státních institucí, pečovat o obnovu a prohloubení 

společenského a duchovního života. 

7.9. Stav majetku k 31.12.2018   

 

 Stav majetku obce Vysoká u Příbramě k 31.12.2018 

 

Název Pořizovací hodnota 

Zastavěná plocha 34 983,00 

Ostatní pozemky 293 769,58 

Zahrady, pastviny, rybníky 373 115,24 

Pole 47 427,26 

Orná půda 609 600 

Trvalý travnatý porost 89 880,00 

Travnatý porost 2 622,36 

Ostatní plocha 19 650,00 

Kaplička 12 144,00 

Studny 65 291,00 

Památník padlých ve 2.svě. Válce  14 000,00 

Památník skladeb A. Dvořáka 20 000,00 

Místní obecní komunikace  2 652 975,00 

Požární nádrž – rybník 233 990,00 

Čekárny – náves  270 462,00 

Dešťová obecní kanalizace 1 806 282,00 

Veřejné osvětlení 2 154 425,80 

Telefonní budka 15 757,00 

Budova OÚ 2 820 409,00 

Veřejné prostory OÚ 314 087,50 

Chatka na dětském hřišti 90 517,50 

Budova čp.37 - prodejna 600 000,00 

Požární zásobárna vo 50 863,00 

Měřič rychlosti RADA 110 505,00 

Křížek 14 944,00 

Informační tabule 21 475,00 

Traktor CTH 180 XP 103 950,00 

Chladící vitrína MEA 76 000,00 

Požární vozidlo AVIA 45 000,00 

Celkový součet 12 964 125,24 

Zdroj: Obec Vysoká u Příbram 
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 Rozvaha (Bilance) k 31.12.2018 

 

Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 

AKTIVA CELKEM 34 170 452 8 747 157 25 423 294 23 441 756 

Stálá aktiva 17 368 281 8 747 157 8 621 124 7 222 355 

Dlouhodobý nehmotný majetek 865 983 105 059 760 924 579 332 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 

Povolenky na emise a preferenční 
limity 

0 0 0 0 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 847 27 847 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 232 513 77 212 155 301 157 629 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

605 623 0 605 623 421 703 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

0 0 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek určený 
k prodeji 

0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 16 502 298 8 642 098 7 860 200 6 643 023 

Pozemky 1 471 047 0 1 471 047 1 462 341 

Kulturní předměty 0 0 0 0 

Stavby 11 268 128 7 461 584 3 806 544 3 872 232 

Samostatné hmotné movité věci a 
soubory hm.m. věcí 

224 950 143 288 81 662 88 046 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 037 226 1 037 226 0 0 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

2 500 947 0 2 500 947 1 220 404 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k 
prodeji 

0 0 0 0 

Zdroj: Obec Vysoká u Příbramě 
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Kartogram č. 5. Přehled pozemků ve vlastnictví obce Vysoká u Příbramě v roce 2018 

 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Na kartogramu č. 5 máme vyobrazeny pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Vysoká u 

Příbramě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

hospodaření v období 2010-2018 

Graf .14. Výdaje a příjmy k 31.12.2018 v obci Vysoká u Příbramě v tis. Kč 

 

 
Zdroj: www.monitor.stantipokladna.cz 

Z výše uvedených grafů je patrné, že obec má k 31.12.2018 vyšší příjmy než výdaje. 
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 Vývoj rozpočtového hospodaření obce Vysoká u Příbramě 

v letech 2012-2018 (v tis. Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 340 340 341 346 347 345 344 

Příjmy celkem (po konsolidaci) 3036 3415 4466 4404 4809 4583 4779 

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 

Aktiva celkem 23738 25123 26654 28029 30161 32078 33956 

Cizí zdroje a PNFV 62 93 125 719 329 183 254 

Stav na bankovních účtech celkem 8685 9760 13872 13499 15086 16130 16689 

Zadluženost celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 8788 9969 13997 13667 15541 16219 16858 

Krátkodobé závazky 62 93 125 719 329 183 254 

Podíl CZ a PNFV k celkovým 
aktivům (%) 

0,26 0,37 0,47 2,56 1,09 0,57 0,75 

Celková likvidita 142,39 107,17 
107,17 

111,71 19,02 47,19 88,46 66,39 
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/ 

 

V tabulce č. 39 máme uveden podrobněji vývoj rozpočtového hospodaření obce Vysoká u 

Příbramě za období 2012-2018. Můžeme zde vyčíst příjmy obce celkem, zadluženost obce, 

krátkodobé závazky, oběžná aktiva a stav bankovního účtu za jednotlivé roky. 

V tabulce máme i důležitý ukazatel celkovou likviditu. Celková likvidita stanovuje poměr, 

kterým je obec schopna pokrýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky 

na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. U obce Vysoká u Příbramě byl v roce 

2018 tento ukazatel 66,39, což znamená, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé 

závazky šestašedesátkrát.  Za rizikovou hodnotu se považuje hodnota menší než 1. 

  Přehled výsledku hospodaření obce Vysoká u Příbramě v letech 

2012-2018 (v tis. Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 3036 3415 4466 4404 4809 4654 4779 

Výdaje 2218 2339 3263 4777 3228 3613 4225 

Saldo příjmů a výdajů 817 1075 1202 -373 1580 1040 554 

Přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0 0 0 0 

Hrazené úroky 0 0 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 

Dluhová služba celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Majetek celkem 16159 17314 18591 19814 21756 23442 25249 

Dlouhodobý majetek celkem 4280 4253 4378 5594 5668 6643 7788 

Krátkodobé pohledávky brutto 100 207 125 168 455 90 169 

Krátkodobé pohledávky netto 100 207 125 168 455 89 169 

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Krátkodobý finanční majetek 8685 9760 13872 13499 15086 16130 16689 

Cizí zdroje celkem 62 93 125 719 329 183 254 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 62 93 125 719 329 183 254 

Náklady 2233 2378 3154 3787 2780 2298 3117 

Výnosy 3034 3430 4100 4353 4770 4472 4843 

Výsledek hospodaření 801 1052 946 567 1989 2174 1726 
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/ 

 

V tabulce č. 40 je přehledně uveden vývoj výsledku hospodaření za období 2012-2018 obce 

Vysoká u Příbramě. Z tabulky je patrné, že hospodaření obce má kolísavou tendenci. Je 

důležité upozornit, že výsledek hospodaření obce ve sledovaném období má stále kladnou 

hodnotu. 

V grafu č. 15 máme znázorněný přehled rozpočtového hospodaření obce Vysoká u Příbramě 

za posledních 9 let.   

 

Graf .15. Graficky znázorněný přehled rozpočtového hospodaření obce Vysoká u Příbramě 

v letech 2010-2018 

 
Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 
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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 Vysoká u Příbramě se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 8 km 

jihozápadně od Příbrami. Obec leží ve vyšší části příbramské pahorkatiny, na okraji Brd, kdy 

jihovýchodním směrem se otevírá pohled na nižší části pahorkatiny Šumavy.   V současné době 

zde žije 344 obyvatel.  Z nemovitých kulturních památek se nachází v obci areál Zámek a Vila 

Rusalka. V obci se nachází i sakrální stavby – Pomník Antonína Dvořáka, Pomník obětem I. 

světové války, křížek v jihovýchodní části obce, busta Antonína Dvořáka, pamětní deska J. 

Stankovského. 

 

Demografická křivka v obci naznačuje, že v obci v roce 2018 žije 28 % obyvatel ve věkové 

skupině 65+, což je více o 9 % 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 89 v roce 2011 mělo ukončeno vzdělání střední (s maturitou).  Nezaměstnanost v obci 

v roce 2019 klesla na 2,51 % a dostala se na nejnižší počet nezaměstnaných v počtu 5. 

 

Podnikatelská činnost je zde zastoupena v roce 2017 v počtu 87 osob samostatné výdělečně 

činných a 12 právnických osob. Převažující podnikatelskou činností je oprava a údržba 

motorových vozidel, dále stavebnictví a profesní, vědecké a technické činnosti. 
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 Zajímavostí je, že v obci oblast zemědělství, lesnictví a rybářství je zastoupena pouze 8 

subjekty z celkového počtu 95. 

 

V obci Vysoká u Příbramě 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 zatím dostačující. V obci není vybudovaný veřejný 

vodovodní řád, zásobování vodou je řešeno z domovních a obecních studní. Dešťové vody jsou 

odváděny vybudovaným smíšeným systémem dešťové kanalizace do Podrejžského potoka. 

Obec není plynofikována. Obec nemá vybudovaný kanalizační systém pro veřejnou potřebu. 

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 Vysoká u Příbramě je zatím dostačující. Autobusová zastávka je 

umístěna přímo v obci. Parkování v obci je řešeno na pozemcích jednotlivých majitelů. 

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

5 spoji i v pracovní dny do nejbližšího města Příbrami. O víkendech je obec bez dopravního 

spojení. 

 

V obci Vysoká u Příbramě se nachází dle SLDB 149 domů, z toho 115 je obydlených. 

Z celkového počtu obydlených domů se 23 využívají k rekreaci. 

Z komerční vybavenosti v sídle Vysoká u Příbramě se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice 

a obecní knihovna. Ze sportovních zařízení je v obci k dispozici hřiště.    

 

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

Obyvatelé Vysoké u Příbramě mohou využívat služeb poskytovatelů sociálních a zdravotních 

služeb na území ORP Příbram. Nejbližší nemocnice je Oblastní nemocnice Příbram vzdálená od 

obce 10 km. 

Školské zařízení se v obci nenachází a smlouvu na školský obvod má obec uzavřena s obcí 

Třebsko na mateřskou školu a s obcí Bohutín na základní školu. 
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Katastrální území obce Vysoká u Příbramě se nachází převážně v zemědělské, z části zalesněné 

krajině. Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 575 m nad mořem. Vodní plochy a toky 

mají v celém území přírodní charakter. Na území nebyly doposud komplexní pozemkové 

úpravy.  Celková výměra pozemků v roce 2017 byla 486,79 ha, z toho 263,24 ha činila 

zemědělská půda. V katastrálním území obce se nachází ve střední kategorii radonového 

indexu geologické podloží. Území obce leží mimo záplavové území a nenachází se zde staré 

ekologické zátěže. Část území je poddolované, a to výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých 

za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin, případně se zde nachází jednotlivý důlní 

díla. 

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. Po celou dobu sledovaného 

období obec hospodařila s přebytkovým výsledkem. 

 

Svou výhodnou polohou má obce Vysoká u Příbramě pro rozvoj dobré předpoklady. Je 

vhodným místem pro vytváření klidného a zdravého bydlení se zázemím volné přírody a 

rekreace. 

 

 Z hlediska Územního plánu obce z roku 2018 se v zastavěném území předpokládá výstavba 13 

rodinných domů. 
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2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

1. Jak se Vám v obci žije? 
 

   

velmi dobře                                                                        29 

spíše dobře                                                                           32 

ani dobře ani špatně                                                      3 

spíše špatně                                                                 0 

velmi špatně                                                                 0 
 

 

 

  

  

  

 

 

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

 
 

1. klidný život                                                                  44 

2. dobré mezilidské vztahy                                                5 

3. příznivé životní prostředí                                             20 

4. blízkost přírody                                                          59 

5. dostupnost pracovních příležitostí                                  1 

6. dobrá dopravní dostupnost                                          0 

7. kulturní a společenský život                                            6 

8. sportovní vyžití                                                             3 

9. vzhled obce                                                                  10 
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

 

 

1. špatné vztahy mezi lidmi                                             7 

2. nezájem lidí o obec                                                        30 

3. málo kvalitní životní prostředí                                       6 

4. nedostatek pracovních příležitostí                                    4 

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb            9 

6. nedostatečný kulturní a společenský život                         2 

7. špatná dostupnost lékaře                                              5 

8. nevyhovující veřejná doprava                                        27 

9. nedostatečná bytová výstavba                                        1 

10. nepořádek v obci                                                          5 

11. špatné podmínky pro podnikání                                 1 

     jiné: doprava – obcí projíždí kamiony 2 

            neudržované pozemky a stavby v obci 1 

            budova bývalého statku 8 

            komunikace – chodník 2 

            sportovní vyžití 1 

            znečišťování veřejných prostor 2 

            znečišťování ovzduší 1 

            rozvoz obědů 1  
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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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4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 
 

Sběrný dvůr 1 

Delší otevírací doba obchodu, větší výběr sortimentu 1 

Sportovní vyžití pro větší děti a dospělé 1 

Pošta 1 

Lékař 5 

Veřejná doprava 5 

Vodovod 1 
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5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a
služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
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            neudržované pozemky a stavby v obci
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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 35 24 0 0 0 

Školství 3 22 3 2 14 

Zdravotnictví 3 10 19 5 4 

Veřejná doprava 0 11 27 19 1 

Kultura a 
společenský život 

15 30 3 0 2 

Sportovní vyžití 5 22 15 1 4 

Životní prostředí 25 24 7 2 0 

Péče obce o své 
prostředí 

20 29 9 0 0 

Podmínky pro 
podnikání 

0 16 5 1 19 

Rozvoj obce 5 29 15 5 0 

Informovanost 
o dění v obci 

17 37 3 1 0 
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Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Sběrný dvůr

Delší otevírací doba obchodu, větší
výběr sortimentu

Sportovní vyžití pro větší děti a
dospělé

  Pošta

Lékař

  Veřejná doprava

  Vodovod
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59%
41%

0%0%0%

Bydlení

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

7%

50%4%

32%

Školství

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

7%
25%

46%

12%
10%

Zdravotnictví

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

0%19%

46%

33%
2%

Veřejná doprava

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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30%

60%

6%0%4%

Kultura a společenský život

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

11%

47%
32%

8%

Sportovní vyžití

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

43%

41%

12%4%

Životní prostředí

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

34%

50%

16%0%0%

Péče obce o své prostředí

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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0%

39%

12%3%

46%

Podmínky pro podnikání

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za: 
 

 
 

1.  velmi dobré                                                                                        2 

2.  docela dobré                                                                                    42 

3.  ne moc dobré                                                            11 

4.  špatné                                                                       2 

5.  nedovedu posoudit                                                      6 

9%

54%

28%

9%

0%

Rozvoj obce

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

29%

64%

5%2%0%

Informovanost o dění v obci

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským 

kontaktům? 

 
  

1.  rozhodně ano                                                                                      7 
 

2.  spíše ano                                                                                     

3

9 
 

3.  spíše ne                                                                    9 
 

4.  rozhodně ne                                                              0 
 

5.  nedovedu posoudit                                                    7 
 

   

 
 

 

 

 

3%

67%

17%

3%
10%

Mezilidské vztahy v obci považujete za:

1.  velmi dobré

2.  docela dobré

3.  ne moc dobré

4.  špatné

5.  nedovedu posoudit

11%

63%

15%

11%

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

kontaktům? 1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

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

 
 

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)                                      11 

2.  občas (cca 1 za měsíc)                                            35 

3. vůbec                                                                        5 

4. nemám internet                                                                 10 

 

 

 

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

1.  rozhodně ano                                                                                      15 

2.  spíše ano                                                                                   28 

3.  spíše ne                                                               5 

4.  rozhodně ne                                                             2 

5.  nedovedu posoudit                                                 11 

Pokud ano, jak se můžete zapojit? 
 

"Akce Z" 1 

"Brigáda" 5 

Úklid obce 6 

Akce pro děti 1 

 

18%

57%

8%

17%

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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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 01.01.2019 měla obec 335 obyvatel.) 

1. měla by zůstat přibližně stejně 

velká                                                                                                                   42 

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

obyvatel                                                                                 10 

3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů    5 

4. nedovedu 

posoudit                                                                                                                     

                           7 
 

 

 

 

 

25%

46%

8%

3%

18%

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj 
své obce?

1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

5.  nedovedu posoudit



  

DSO ORP PŘÍBRAM 85 

 

 

 

 

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                                                                                                                       1 

2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních 

komunikací)                                         17 

3. častější spoje veřejné 

dopravy                                                                                                                            27 

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb 

v obci                                                                                                2 

5. rekonstrukce místních 

komunikací                                                                                                                         31 

6. podpora kulturních, společenských a sportovních 

aktivit                                                                                        21 

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí 

v obci                                                                                                                24 

8. opravy památek 

v obci                                                                                                                                       8 

9 jiné:                                                                                                                                                        0 

Vyčištění nádrže v krámku 1 

Koupaliště 1 

Kluziště 1 

Pomoc seniorům 1 

Vybudování společných sportovních ploch 1 

Vodovod 4 

Kanalizace 7 

42%

24%

23%

11%

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
(k 01.01.2019 měla obce 335 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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1%
11%

18%

1%

20%14%

16%

5%
0%1%1%1%1%1%3%

5%1%1%1%1%1%1%

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:

Vyčištění nádrže v krámku

Koupaliště

Kluziště

Pomoc seniorům

Vybudování společných sportovních ploch

Vodovod

Kanalizace

Hřiště pro děti

Chodníky

Oprava laviček

Cesta do Strýčkov

Auto pro hasiče

Čištění vodních ploch

Hřiště pro děti 1 

Chodníky   1 

Oprava laviček 1 

Cesta do Strýčkov 1 

Auto pro hasiče 1 

Čištění vodních ploch 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

DSO ORP PŘÍBRAM 87 

 

  
 

12. Jste? 
 

1. Muž 31 

2. Žena 32 

  

 

13. Váš věk? 
 

  
15–29 let                                                                       4 

30–49 let 22 

50–64 let 14 

65 a více let 23 

 

 

 

 

14. Vaše vzdělání? 
 

49%51%

Jste muž či žena?

1. muž

2. žena

6%

35%

22%

37%

Váš věk?
15 - 29 let

30 - 49 let

50 - 64 let

65 a více let



  

DSO ORP PŘÍBRAM 88 

 

35%

5%50%

10%

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

 
 

1.  základní                                                  4 

2.  střední odborné                                            18 

3.  střední odborné s maturitou                      22 

4.  vyšší odborné                                          2 

5.  vysokoškolské                                       16 

  

 

 

15. V obci: 
 

 
 

1. žiji od narození                                                                  22 

2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči                       3 

3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety          31 

4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech       6 

  

 

 

 

 

 

 

6%

29%

36%

3%

26%

Vaše vzdělání?

1.  základní

2.  střední odborné

3.  střední odborné s maturitou

4.  vyšší odborné

5.  vysokoškolské
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16. Typ Vaší domácnosti: 
 

 
 

1. domácnost bez dětí                                                  31 

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)          17 

3. jiné   (vícegenerační)                                                            12 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

28%

20%

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 na přelomu března a dubna 2019 a vyplněné dotazníky 

odevzdalo 63 občanů, což činí 18 % obyvatel obce, z toho 49 % mužů a 51 % žen, převážně 

ve věkové kategorii 65 let a více (37 %) a věkové kategorii 30-49 let (35 %). 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 50 % 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 31 % občanům, kteří vyplnili dotazník, se 

nelíbí nezájem občanů o obec a následně veřejná doprava. V obci občané nejvíce 

postrádají lékaře a dobrou dostupnost veřejné dopravy. 

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 se zdravotnictvím. 

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

63 % 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 péči o 

veřejnou zeleň a prostředí v obci. Co se týká projektů, kterým by se obec měla 

v následujících letech věnovat občané uvedli: 

Častější spoje veřejné dopravy 

Vyčištění nádrže u krámku 

Koupaliště (v zimě kluziště) 

Úklid obce 

Více kontejnerů na komunální odpad 

Zařízení pro sportovní aktivity 

Kanalizace v celé obci 

Vodovod 
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Hřiště pro děti 

Aktivní pomoc pro seniory (rozvoz obědů) 

Chodníky v obci 

Cesta do Strýčkov 

Auto pro hasiče 

Čištění vodních ploch 
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3. KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ 

 

Komunitní projednání Rozvojového dokumentu obce Vysoká u Příbramě na období 2019-2024 

proběhlo dne 22. května 2019 v obci Vysoká u Příbramě. 

Jednání se zúčastnili zástupci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, starostka obce Vysoká 

u Příbramě, zastupitelé a občané obce Vysoká u Příbramě. 

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

dokumentu obce Vysoká u Příbramě. Dále byly dány podněty na doplnění aktivit v rozvojovém 

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

u Příbramě. Záznam z jednání je nedílnou přílohou tohoto dokumentu. 
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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 a MAS 

Podbrdsko. 

• Nízká kriminalita v obci 

V obci v posledních letech nebyla zaznamenána 

žádná kriminalita, popřípadě malé přestupky. 

• Průměrný věk obyvatel 

V roce 2017 je průměrný věk obyvatel 41,9 let. 

• Pokles nezaměstnanosti 

V roce 2014 bylo v obci Vysoká u Příbramě 18 

nezaměstnaných, v roce 2018 pouze 5. 

• Staré ekologické zátěže 

V obci ani v okolí se nenachází kontaminovaná 

místa. 

• Koeficient ekologické stability 

Koeficient ekologické stability poukazuje na 

relativně vyváženou krajinu, v nichž jsou 

technické objekty v souladu s přírodními 

strukturami. 

• Stárnutí obyvatelstva 

 V roce 2018 bylo v obci 23 % obyvatel ve věkové 

kategorii 65 let a více. 

• Občanská vybavenost 

 V obci se nenachází lékař, školské zařízení. 

• Nedostatečná dopravní obslužnost 

Do obce nemá o víkendu dopravní spojení. 

• Stav místních komunikací 

Je nutná rozsáhlá rekonstrukce místních 

komunikací. 

• Nevyužívání dotací při investicích 

obce 

Nízký počet podaných žádostí o dotaci. 

• Technická infrastruktura 

Obec není vybavena kanalizačním systémem pro 

veřejnost a vodovodním řadem pro pitnou vodu. 

• Produktivní obyvatelstvo 

Produktivní obyvatelstvo zastupuje 47 % 

obyvatel obce, což je méně než obyvatelstvo 

neaktivní. 
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• Stoupá počet podnikatelských 

subjektů 

V posledních letech je zaznamenán vzestup 

počtu podnikatelských subjektů v obci. 

• Struktura krajiny 

Obec se nachází na kraji CHKO Brdy. 

Příležitosti Hrozby 

• Oprava pozemních komunikací 

Kvalita dopravy v obci. 

• Aktivní spolupráce mezi obcemi  

Využití meziobecní spolupráce. 

• Realizace sportovišť 

Výstavba dětského a multifunkčního hřiště. 

• Posílení obytné funkce obce 

Dostatečná občanská vybavenost v obci. 

• Rozvoj sociálních služeb 

Dostatečné pokrytí sociálních služeb v obci. 

•  Lepší komunikace OÚ s občany 

Společná setkání. 

• Přehledné webové stránky obce 

Využívat nové webové stránky obce ke 

komunikaci s občany. 

• Společný úklid obce 

Podpora mezilidských vztahů v obci. 

• Brownfield 

Využití brownfieldu pro obecní účely, podpora 

místních podnikatelů, cestovní ruch. 

 

 

• 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. 

•  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 Vysoká u Příbramě 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 

„Vysoká u Příbramě = obec Antonína Dvořáka“ 

Globální vize 

Vysoká u Příbramě malebná obec Antonína Dvořáka 

Cílem návrhové části rozvojového dokumentu obce Vysoká u Příbramě 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 Vysoká u Příbramě: 

Vysoká u Příbramě = malebná obec Antonína Dvořáka 

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 - Velikost obce – územní rozvoj 

  

 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 98 

 

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 

    Opatření 1.5: Pořízení majetku obce 

 

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:  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 VELIKOST OBCE – ÚZEMNÍ ROZVOJ 

    Opatření 6.1: Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek  
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Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.1. – Výstavba dětského hřiště v obci 

Období realizace: 2019–2021 

Popis projektu: Výstavba dětského hřiště v obci   

Výše investice: 100.000, - Kč 

Financování: Obec bude financovat sama 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.2. – Rekonstrukce obecní prodejny 

Období realizace: 2020–2022 

Popis projektu: Rekonstrukce obecní prodejny 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. + spolufinancování obce. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.1. – 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 Vysoká u Příbramě 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.2. – 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 Vysoká u Příbramě 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.3. – 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 Vysoká u Příbramě 

 

 

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 Vysoká u Příbramě 
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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 Vysoká u Příbramě 

 

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 Vysoká u Příbramě 

 

Opatření 1.5: Pořízení majetku obce 

Aktivita 1.5.1 Nákup hasičského vozu pro JSDH  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Nákup vozu pro JSDH v obci Vysoká u Příbramě – tranzitní typ 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě 

 

 

 

 

 

 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 102 

 

Opatření 2.1: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Aktivita 2.1.1 Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Vysoká u Příbramě. 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci  

Výše investice:  45.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 50 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě 

 

Opatření 3.1: Úprava veřejného prostranství 

Aktivita 3.1.1 Údržba zeleně v intravilánu a extravilánu obce Vysoká u Příbramě 

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 Vysoká u Příbramě 

 

Opatření 4.1.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.1.1 Doplnění nových míst na tříděný odpad a nádob na jednotlivé komodity 

Období realizace: 2020–2022 

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 Vysoká u Příbramě 
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Opatření 4.1.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.1.2 Postupné řešení otázky odpadového hospodářství 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu:  Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu v obci Vysoká u 

Příbramě. 

Výše investice:  Bude upřesněno 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 50–80 %. Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě 

  

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.1. Vybudování cyklostezky Strýčkovy – Vysoká u Příbramě   

Období realizace: 2020-2022 

Popis projektu: Výstavba cyklostezky Strýčkovy – Vysoká u Příbramě. 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.2 Zajištění více denních autobusových spojení přímo do obce Vysoká u Příbramě  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění četnějších denních autobusových spojů do obce Vysoká u 

Příbramě. 

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 Vysoká u Příbramě 

 

 

Opatření 6.1: Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek 

Aktivita 6.1.1. 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 Vysoká u Příbramě 
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B. 4. Zásobník aktivit 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení 

Období realizace: 2019-2024 

Popis projektu: Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení v obci 

Vysoká u Příbramě. 

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 Vysoká u Příbramě 

 

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 Vysoká u Příbramě 

 

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 Vysoká u Příbramě 
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Obnova úvozových cest 

Obnova úvozových cest v katastru obce Vysoká u Příbramě 

Období realizace: 2019-2024 

Popis projektu: Výstavba stezek pro pěší, cyklotras po úvozových cestách 

v katastru obce Vysoká u Příbramě. 

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 Vysoká u Příbramě 

 

Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Předškolní zařízení pro děti (3-6 let) 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování předškolního zařízení pro děti (3-6 let) v obci Vysoká u 

Příbramě. 

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 Vysoká u Příbramě 
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Podpora volnočasových aktivit 

Multifunkční hřiště v obci Vysoká u Příbramě 

Období realizace: 2019–2024 

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 Vysoká u Příbramě 

 

 

Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Veřejné osvětlení 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výměna a doplnění svítidel v obci Vysoká u Příbramě 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 Vysoká u Příbramě 
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Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Zvýšení dopravní obslužnosti v obci Vysoká u Příbramě 

Období realizace: 2019-2024 

Popis projektu: Zajištění zvýšení dopravní obslužnosti v obci Vysoká u Příbramě 

 (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 Vysoká u Příbramě 

 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Rekonstrukce místních komunikací 

Období realizace: 2019-2024 

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 Vysoká u Příbramě 
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B. 5. Podpora realizace programu 

 

Program rozvoje obce Vysoká u Příbramě byl vytvořen v průběhu března 2019 - května 2019. 

Realizační tým složený se zaměstnanců Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram sbíral informace a 

podklady od starostky, zastupitelů a občanů obce Vysoká u Příbramě. Na základě těchto podkladů 

byly vytvořeny cíle, opatření a aktivity pro období 2019–2024 v obci Vysoká u Příbramě. 

Způsob realizace Programu rozvoje obce Vysoká u Příbramě 

Za realizaci programu bude zodpovědný starostka obce Vysoká u Příbramě spolu se zastupitelstvem 

obce Vysoká u Příbramě, jež může dále dle svých kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci 

jednotlivých aktivit zaměstnancům úřadu či jednotlivým osobám (občanům, podnikatelům). 

Monitoring realizace Programu rozvoje obce Vysoká u Příbramě 

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 Vysoká u Příbramě 

V Programu rozvoje obce Vysoká u Příbramě 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 Vysoká u Příbramě 

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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