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Obec Loučovice
Počet obyvatel (2013): 1 691
Katastrální plocha (ha): 4 201 ha
Počet místních částí: 2
Názvy místních částí: Loučovice, Nové Domky
www.loučovice.info
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Krátce z historie obce:
První písemná zmínka o obci Loučovice (něm.Kienberg) je z roku 1361, jako o
poddanské vesnici kláštera Vyšší Brod. Již roku 1310 je na břehu řeky Vltavy
vystavěna kaple sv. Prokopa a roku 1361 na břehu druhém kaple sv. Děpolta , na
jejímž místě stojí v současné době kostel sv. Oldřicha. V roce 1420 Táborité vypalují
klášter ve Vyšším Brodě a s ním i okolní obce, včetně Loučovic. Po třicetileté válce je
obec obnovena.V 80. letech 19. století založil Arnošt Porák v Loučovicích celulózku a
následně i papírnu. Na přelomu století zaměstnávala papírna více než 1.000
zaměstnanců. Původně papírna vyráběla sulfitovou buničinu, od roku 1894 i papírové
výrobky ze stroje, který v závodě fungoval 100 let. Pro papírnu byla velmi významná
stavba železnice z Certlova do Lipna v letech 1909 – 1911, neboť do této doby se
suroviny a výrobky dopravovaly 60 páry koní. Tato trať je druhou elektrifikovanou tratí
v Čechách.
V roce 2009 papírna zaměstnávala 260 zaměstnanců a jejím hlavním výrobním
programem je výroba hygienických výrobků z papíru, především toaletního papíru,
kuchyňských utěrek, hygienických kapesníků. V září 2010 byl na loučovické papírny
vyhlášen konkurz, o práci tak přišlo 220 zaměstnanců a nezaměstnanost v obci
narostla přes 20%.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)

V okolí obce se nachází turisticky zajímavé lokality. K nejzajímavějším patří zcela
jistě přehradní nádrž Lipno, která je od obce vzdálena cca 3 km. Přímo v katastru
obce se nacházejí chráněná území Přírodní park Vyšebrodsko, Medvědí hora
(přírodní památka, Rašeliniště Kapličky, Uhlířský vrch (přírodní památka) a národní
přírodní rezervace Čertova stěna a Luč. Nejznámějším skalním útvarem je skalní
hradba Čertovy stěny s kamenným mořem, kterou dle pověsti vytvořil ďábel jako
hráz, která by zadržela vodu a zaplavila tak klášter ve Vyšším Brodě. Naštěstí se tak
nestalo a tak místní obyvatelé i turisté mají v současné době možnost obdivovat
krásu Vyšebrodského kláštera.
Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem se nachází jedna z nejobtížnějších vodáckých
tratí na světě – Čertovy proudy, kde se konalo i mimo jiné mistrovství světa v raftingu
v roce 2003 . Naproti tomu na vodní trase od Lipenské hráze do Loučovic se pořádá
mistrovství republiky ve sjezdu a slalomu na divoké vodě.Za zmínku zcela jistě stojí i
řada turistických stezek, cyklostezek, za všechny zmiňme například cyklistickoturistický hraniční přechod Dürnau, Loučovice se dále pyšní spoustou rybářsky
zajímavých lokalit a cca 3 km od obce leží, především v zimě atraktivní, lyžařské
středisko Kramolín.
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Služby pro turisty
Obec nedodala
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám

Obyvatelstvo dle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více
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Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
240
115
174
270
192
253
148
91
98
40

MUŽI
133
59
88
137
103
126
68
44
37
13

ŽENY
107
56
86
133
89
127
80
47
61
27

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

Obyvatelstvo dle vzdělání
vyšší odborné
vzdělání
nástavbové studium

vysokoškolské bez vzdělání

úplně střední

zákldní včetně
neukončeného

střední vč. vyučení
(bez maturity)
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Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
1387
Dosažený stupeň vzdělání:
19
 bez vzdělání
443
 základní včetně neukončeného
522
 střední vč. vyučení (bez maturity)
252
 úplné střední (s maturitou)
29
 nástavbové studium
7
 vyšší odborné vzdělání
38
 vysokoškolské

MUŽI
680

ŽENY
707

6
176
299
121
10
3
22

13
267
223
131
19
4
16

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Loučovice: MŠ – 2 třídy, ZŠ (1.-9. ročník) - 12 tříd
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

736

401

335

Zaměstnaní

567

331

236

Zaměstnanci

472

259

213

Zaměstnavatelé

12

10

2

Pracující na vlastní účet

50

42

8

Pracující důchodci

17

6

11

Ženy na mateřské dovolení

5

-

5

169

70

99

776

344

432

Nepracující důchodci

404

161

243

Žáci, studenti, učni

253

127

126

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

115

68

47

Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

Z toho
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Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
172

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

134

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
1

119

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

14

9

2

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Loučovice

2

2

0

0

LOUČOVICE

96

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2013
0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Loučovice

9,7

12,8

20,5

14,6

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Loučovice

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2013
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2013
celkem –
rok 2013
rok 2013
rok 2013
rok 2013

204

31

71

77

9

16
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz

327
253
36
132
22
13
50
74
16
58

CYKLODOPRAVA
NEBEZPEČNÉ ÚSEKY ORP ČESKÝ KRUMLOV
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Cyklodoprava

Typ komunikace
Obec

2

Loučovice

3

Povrch cyklotrasy
4

1,573 12,253

5

D

E

2,682 10,777

A

D

21,875

Komunikace
Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Jízdní pruh pro cyklisty
B Stezka pro cyklisty
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným
C provozem
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným
D provozem
E Komunikace vyznačená dopravní značkou B11
F Pěší a obytná zóna
1 Komunikace I. třídy
2 Komunikace II. třídy
3 Komunikace III. třídy
4 Komunikace místní
5 Komunikace účelová

LOUČOVICE

H

J

1,033

P

Délka (km)

4,377

27,285

Povrch
Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Asfalt
D Dláždění
P Zpevněný štěrk
Jiný zpevněný
J povrch
H Nezpevněný povrch
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca lůžek

ZŠ a MŠ Loučovice: MŠ – 2 třídy, ZŠ (1.-9. ročník) - 12 tříd

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:


S

14
Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře

LOUČOVICE
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV
A.S.A.
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace
Člen Svazu Lipenských obcí

Nejvýznamnější kulturně společenské akce:
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ozpočet obce v roce 2014; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
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O
ODVĚTVOVÝ ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET PRO VÝDAJE - Loučovice
Obec / Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf

Obec Loučovice

Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
(v Kč)
(v Kč)

44 796 830

87 825 352

79 382 615

Bezpečnost státu a právní ochrana

2 852 300

5 762 565

4 688 337

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

1 505 000

1 968 985

1 270 182

32 467 500

68 930 206

65 203 625

19 264 000

34 835 895

31 879 084

Kultura, církve a sdělovací prostředky

7 321 700

12 251 349

12 046 249

Ochrana životního prostředí

1 995 000

17 613 562

17 371 496

280 800

601 400

307 667

3 606 000

3 623 000

3 594 129

0

5 000

5 000

Sociální věci a politika zaměstnanosti

1 102 060

1 606 260

636 564

Všeobecná veřejná správa a služby

6 869 970

9 557 335

7 583 909

Služby pro obyvatelstvo
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Tělovýchova a zájmová činnost
Vzdělávání a školské služby

Zdravotnictví

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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VNITŘNÍ DLUH OBCE -

Vnitřní dluh je takový závazek, kdy stát, obec či jiná veřejnoprávní korporace
dluží sama sobě (resp. mezi sebou). Tento dluh nemusí být nutně pouze kapitálového charakteru (např. peněžní),
ale i ve formě neprovedených investic, které ohrožují nebo limitují využívání veřejné infrastruktury.
Ty v českém prostředí definuje veřejnou infrastrukturu stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).
Podle tohoto zákona jsou veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to:
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi
souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu
(školy), sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu (kulturní domy), veřejnou správu (obecní
úřady), ochranu obyvatelstva (hasičské zbrojnice, apod.); Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky
4. veřejné prostranství,
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu[1]
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Nebylo komunitně projednáno
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:


Zásobník projektů II.:
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