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Dobřichovice jsou obec ležící přibližně 5 kilometrů jižně od hranic Prahy v údolí řeky
Berounky. Přibližně polovinu jejich území zabírá zvýšený terén úpatí Brd s nejvyšším
bodem Hvíždincem (476 m n. m.). Druhou polovinu území tvoří říční niva, kde se také
nachází drtivá většina zástavby. Dobřichovice jsou proto dlouhodobě ohrožené
povodněmi. Na území obce se dnes nachází jediné sídlo, které na hranicích obce volně
přechází do zástavby sousedních obcí Všenory a Lety. Součástí obce byl dříve i sousední
Karlík. Do povědomí české veřejnosti vstoupila obec pravděpodobně nejvíce 20. 8. 2012,
kdy zaznamenala český teplotní rekord 40,4 °C.
Vývoj Dobřichovic ovlivnila dvě hlavní období růstu. První období začíná v druhé polovině
19. století, kdy sem mířila pražská vyšší společnost. Rozvoj pokračoval až do první dekády
období socialismu, po níž následovala stagnace. Druhé období, kdy přichází opětovný růst,
nastává po sametové revoluci, kdy se obnovuje proces suburbanizace. Dobřichovice
prošly za století a půl dramatickou změnou. Původní venkovská obec stojící u brodu přes
Berounku se od druhé polovině 19. století stává více a více pražským předměstím. Ačkoliv
Dobřichovice nejsou administrativně součástí Prahy, jde bezpochyby o součást pražské
aglomerace. Úzké funkční sepětí s Prahou je patrné z hlediska pracovního trhu, řady
služeb i dopravy.
Svůj název nesou Dobřichovice po slovanském kmeni Dobřichově, který měl na břehu
řeky Berounky opevněnou tvrz chránící místní brod. První písemná zmínka
o Dobřichovicích však pochází až z roku 1253, kdy král Václav I. daroval Dobřichovice
řádu křižovníků. Další dějiny obce pak byly úzce spjaty právě s tímto řádem
(Dobřichovice, 2009). Stav obce (včetně zámku a brodu) v období před první výraznou
vlnou rozvoje znázorňuje obrázek 18.1.

Rozkvět Dobřichovic od té doby úzce souvisel s jejich polohou v blízkosti Prahy, která se
v industriálním 19. století dynamicky rozvíjela. Roku 1862 byla na pravém břehu
zprovozněna Česká západní dráha, která spojovala pražské předměstí Smíchov s Plzní
a Furth im Waldem na německých hranicích (Navrátil, 2012). Význam této stavby ilustruje
honosný charakter nádražní budovy. V témže roce byla také otevřena místní škola a v roce
1897 byl otevřen most přes Berounku (Dobřichovice, 2009). Rozvoj obce dokumentuje
také fakt, že roku 1876 povýšil císař František Josef I. Dobřichovice na městys (Pánek,
2006).
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Obrázek 18.1: Dobřichovice na mapě Stabilního katastru (1842).
Zdroj: ČÚZK (2021).
Na rozdíl od předměstí na samém okraji tehdejší Prahy (např. Smíchov, Karlín) nebyly
Dobřichovice dělnickým městem s činžovními domy. Dobrá dopravní dostupnost údolím
Berounky a také příjemné přírodní prostředí přitahovaly především pražskou buržoazii,
což je patrné na zástavbě nejen Dobřichovic, ale i okolních obcí, jako jsou Černošice,
Všenory nebo Řevnice. Z této doby pochází řada honosných vil, které sloužily zejména
jako letní sídla vyšší společnosti – například průmyslníků či intelektuálů.
V Dobřichovicích jsou tyto vily lokalizovány zejména na pravém břehu řeky (jižní část
sídla), v části zvané Brunšov. Vzhled lokality na počátku 20. století ukazuje dobová
pohlednice na obrázku 18.2. Mapový list v této oblasti zachycuje přes desítku budov, které
byly vystavěny už před rokem 1882. Nicméně valná většina zdejších vil vznikla až po
tomto roce, tedy na počátku 20. století a za tzv. první republiky. Zástavba na pravém břehu
řeky se vyznačuje poměrně volným prostorovým vzorcem se sítí různě zatočených ulic,
což kontrastuje se zástavbou na levém břehu, kde je patrná pravoúhlá síť ulic. Volnějšímu
charakteru zástavby na jihu sídla zřejmě přispívá i svažitý terén úpatí Brd.
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Obrázek 18.2: Předválečné vily na pravém břehu Berounky v roce 1909.
Zdroj: Dobřichovice.info (2021).
Zásadní rozvoj probíhá v první polovině 20. století. Už v roce 1918 byla obec
elektrifikována (Rákosník, 2021). Zásluhu na tom měl především místní podnikatel Karel
Havlík, který u dobřichovického mlýna postavil elektrárnu a nechal zbudovat rozvodnou
síť (Paměť národa, 2021). K rozvoji zástavby dochází ve 20. století napříč všemi sídly
v rámci obce. Jejich přehled z roku 1930 nabízí tabulka 18.1. V severní části obce vznikají
i domy či skupiny domů oddělených od intravilánu Dobřichovic. Největší skupinou je
lokalita Pod Bukovskou při hlavní silnici na Prahu. Značných změn ovšem doznává
dokonce samotné historické jádro, rozvíjí se zástavba na pravém břehu, především však
dochází k výstavbě nových rezidenčních oblastí v okolí historického jádra. Tato zástavba
má výrazně pravidelný charakter s pravoúhlou uliční sítí. Vzniká i čtvercový obecní park
(severozápadně od zámku) nebo řada veřejných budov včetně nové školy. Specifickým
typem zástavby jsou pak průmyslové zóny na severozápadě a severovýchodě obce, podél
hlavní silnice na Prahu. Dále můžeme sledovat vznik chatové oblasti V Luhu mezi řekou
Berounkou a železniční tratí a v neposlední řadě je fyzická struktura obce silně ovlivněna
postavením tří panelových budov na západě sídla (viz obrázek 18.3), avšak v těsné
blízkosti samotného centra obce.

3

Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí v 19. století, růst nejstarších předměstí

Počet
domů

Počet
obyvatel

městys

345

1 461

hájovna

2

8

Název sídla

Charakter sídla

Dobřichovice
V Karlíku

Karlík

ves

40

Cihelna (a další nepojmenované
roztroušená nouzová obydlí
lokality napříč obcí)
Dobřichovice ‒ celkem

11

398

227
62

1 758

Tabulka 18.1: Sídla tvořící katastrální území Dobřichovic ve sčítání 1930.
Zdroj: Statistický lexikon (1934).
Do porevolučního období vstoupily Dobřichovice s výrazným vnitřním dluhem. Ten je
však poměrně typický pro okolí Prahy, jež bylo za socialismu dlouhodobě opomíjeno.
Obec nebyla plynofikována, do její výrazné části nebyl zaveden vodovod a kanalizace či
další sítě vyžadovaly opravy. V roce 1990 byl dokonce stržen původní most přes
Berounku a nahradil ho provizorní vojenský most (Dobřichovice, 2009). Kromě nápravy
vnitřního dluhu však porevoluční roky znamenaly i výraznou demokratizaci rozhodování.
V Dobřichovicích vedla tato změna k oddělení Karlíka, který se stal samostatnou obcí.
Zásadní změnou pro sociální i fyzické prostředí obce však byla zejména ekonomická
a sociální transformace. Po obnovení svobodného trhu s byty a zejména po zavedení
hypoték se opět oživuje proces suburbanizace (Ouředníček, Špačková, 2013).

Obrázek 18.3: Panelové domy v Dobřichovicích.
Foto: Jiří-Jakub Zévl (2021).
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Vzorec nové výstavby v Dobřichovicích tak nijak nevybočuje ze způsobu, jakým probíhá
suburbánní rozvoj posledních 30 let. Ten je typický zejména výstavbou na volných
parcelách v rámci již existujícího intravilánu nebo v nově vymezených zónách na jeho
okraji (Ouředníček, 2007; Zévl, Ouředníček, 2021). Přes výrazný nárůst počtu obyvatel
však nedochází k zásadnímu rozšíření rozlohy intravilánu. Nově vymezené zóny, které
jsou tedy spíše výjimkou, můžeme nalézt na západě obce, při hranicích s Lety, nebo na
východě u hlavní silnice na Prahu a u řeky. Právě při východním okraji obce jsou
vymezeny i průmyslové zóny relativně malé rozlohy na poměry pražské komerční
suburbanizace.
Kromě nové výstavby je fyzické prostředí Dobřichovic měněno přestavbami již
existujících budov. Značné množství těchto budov bylo v porevolučním období
zrekonstruováno či dokonce rozšířeno. Většími zásahy jsou pak přestavby rekreačních
objektů v chatové oblasti na východě obce u řeky na objekty trvalého bydlení. V těchto
případech se jedná zejména o kompletní nahrazení původních objektů novými. Zřejmě
nejvýraznější změnou je pak přestavba jádra obce. Jedná se jak o rekonstrukce původních
budov, tak o vybudování nových, zejména veřejných budov a bytových domů, výstavbu
nového mostu přes Berounku (1997), plynofikaci obce (od 1999) nebo rekonstrukci jezu.
Do rozvoje obce výrazně zasáhla ničivá povodeň v létě roku 2002, která zalila zástavbu na
levém břehu řeky až po hlavní silnici (viz obrázek 18.4). Stržena byla taktéž lávka přes
řeku na východě obce. Nová lávka byla však postavena už po roce. Stejně tak došlo
v dalších letech k rekonstrukci řady ulic a dokončení vodovodní sítě.

Obrázek 18.4: Zatopené Dobřichovice v roce 2002.
Zdroj: Dobřichovice (2020).
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Vývoj počtu obyvatel, domů a bytů

Ačkoliv první proměny Dobřichovic začínají už v druhé polovině 19. století, počet
obyvatel (Dobřichovic i Karlíka) nijak dramaticky nerostl a pohyboval se v rozmezí 800–
850 obyvatel. Dynamický rozvoj přichází po roce 1900, kdy se v obcích údolí Berounky
začíná projevovat prvorepubliková suburbanizace. Počet obyvatel začal rychle stoupat
a v 30. letech žilo v Dobřichovicích již přes 1531 obyvatel, tedy více než dvojnásobek
oproti roku 1900. Takovému rozvoji odpovídá pochopitelně i nárůst počtu domů, a to ze
122 na 398 mezi lety 1900 a 1930.

Poválečné období znamená pro Dobřichovice pokračování růstu z období první republiky.
Vrchol však přichází v roce 1961, kdy počet obyvatel dosahuje 2699. Následuje mírný
výkyv v podobě úbytku obyvatel, na který navazuje stagnace až do začátku 90. let, během
které se počet obyvatel drží nad 2600 obyvateli. Rozvoj zástavby vykazoval
v socialistickém období podobný vývoj. Vrchol přichází už v roce 1950, kdy bylo
v Dobřichovicích 603 domů. I v tomto případě však došlo k poklesu, a to o přibližně šest
desítek domů. V dalších desetiletích pak počet domů rostl a už v roce 1980 přerostl
hodnotu z roku 1950 a v roce 1991 bylo v Dobřichovicích (a Karlíku) přes sedm set domů.
Ačkoliv se porevoluční suburbanizace výrazně nepromítla do rozlohy intravilánu
Dobřichovic, z hlediska počtu obyvatel dochází k markantnímu růstu. V samotných
Dobřichovicích (bez Karlíku) vzrostl počet z 2438 v roce 1991 na 3410 v roce 2011
a posléze na 3739 v roce 2020 (ČSÚ, 2015; 2021), tedy celkem o 53 %. Populační rozvoj
obce se projevuje pochopitelně i v nárůstu počtu domů. Z 681 dobřichovických domů
v roce 1991 se jejich počet zvýšil o 28 % na 873 domů v roce 2011 (ČSÚ, 1992; 2013).
Mezi nově postavenými budovami jasně dominují rodinné domy, ale stavějí se i bytové
domy. Celkový počet bytů se tedy mezi lety 1991 a 2011 zvýšil o 37 %, konkrétně narostl
z hodnoty 1022 na 1402.

Vývoj sociálního prostředí a věkové struktury
Sociální prostředí Dobřichovic se začalo měnit v druhé polovině 19. století s první vlnou
rozvoje. Původní venkovská obec se stala cílem nejbohatší skupiny tehdejších obyvatel.
První vily ostatně vznikají na pravém břehu Berounky, tedy odděleně od původního jádra
obce. Stejně jako další obce údolí Berounky i Dobřichovice jsou v dalších letech cílem
zejména movitého obyvatelstva a nejsou tak dělnickým předměstím jako jiné obce
v těsném sousedství tehdejší Prahy.
V době socialismu se Dobřichovice stávají oblíbenou lokalitou pro chataření. Ve věkové
struktuře dobřichovických obyvatel jsou kolem roku 1970 patrné silné generace
z poválečného období. Dobřichovice měly tedy relativně vyrovnanou strukturu obyvatel
s významným podílem obyvatel pod 30 let. Do roku 1991 se však věkové složení populace
výrazně strukturuje. Silnou generací jsou lidé na prahu dospělosti a lidé důchodového
věku.
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Porevoluční suburbanizace mění zásadně sociální strukturu. Migrace se také promítá do
věkové struktury, jelikož novými obyvateli obce byly velmi často mladé rodiny s dětmi.
Věková struktura populace vykazuje ve srovnání s celorepublikovým průměrem
významně vyšší hodnoty pro populaci mladší 15 let, což je typický jev v suburbánních
obcích. Zároveň platí, že Dobřichovice, podobně jako okolní obce, patří v rámci pražských
suburbií k nejlukrativnějším lokalitám. Atraktivní jsou díky přítomnosti železnice
a příjemnému přírodnímu prostředí, ale i díky kvalitě rezidenčního prostředí.

Národnostní struktura v roce 1930 vykazuje relativně vyšší počet nečeského
obyvatelstva, které tvořilo celkově 4,2 % obyvatel obce. Ze 75 osob bylo 42 německé
národnosti a 27 obyvatel bylo cizinců. Struktura podle občanství je dnes značně odlišná.
V obci žijí jednotky cizinců, mezi nimiž převládají Ukrajinci (36 % z celkového počtu
cizinců) a následují Slováci (30 %), Rusové (9 %), Němci (4 %) a Američané (3 %).
V případě dalších cizích občanství jde o jednotky osob.
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