SO ORP Hořovice
Správní obvod Hořovice se nachází v západní části Středočeského kraje na hranicích
s krajem Plzeňským. Sousedí s obvody Beroun, Dobříš a Příbram. Obvod leží na rozhraní
Křivoklátských lesů, Podbrdska a Českého krasu. Nejvyšší nadmořské výšky se pohybují kolem 600 m
n.m.
Obvod Hořovice je svou rozlohou 24 621 ha šestým nejmenším obvodem a počtem obyvatel
26 691 devátým nejmenším. Tvoří ho 37 obcí, z nichž 3 mají statut města – Hořovice (zároveň sídlo
pověřeného obecního úřadu), Hostomice a Žebrák. I přestože jsou v tak malém obvodě tři města,
z důvodu jejich malé velikosti je podíl městského obyvatelstva nejnižší v kraji.
Počet obyvatel se od roku 1961 snižuje, pozvolný obrat nastal až v 90. letech díky
nadprůměrnému přírůstku migrací. Přírůstek migrací vyvážil v polovině 90. let jeden z nejvyšších
úbytků přirozenou měnou v kraji. Obyvatelstvo je v hořovickém obvodě starší než ve většině obvodů,
podíl starého obyvatelstva zde převyšuje podíl dětské složky a index stáří je tak šestý nejvyšší v kraji.
Ekonomická základna obvodu Hořovice je založena na průmyslu, který je soustředěn do
oblasti Hořovice – Komárov. Důsledkem je druhá nejvyšší zaměstnanost v průmyslu v kraji (po Mladé
Boleslavi). Zaměstnanost ve službách je naopak vysoce podprůměrná. Výrazně jsou mezi ekonomicky
aktivními zastoupeni zaměstnanci (vykazují nejvyšší podíl v kraji) a naopak podíl osob samostatně
činných patří k nejnižším. Míra ekonomické aktivity ve věku 15 – 59 let dosahuje třetí nejvyšší hodnoty
v kraji. Nejvýznamnějšími zaměstnavateli jsou průmyslové firmy BUZULUK Komárov nástupnická a.s.
a VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o. Míra nezaměstnanosti se v hořovickém obvodě pohybuje pod
hranicí míry nezaměstnanosti za kraj a mezi lety 2002 a 2003 došlo dokonce k jejímu snížení. Oproti
ostatním obvodům vykazuje Hořovicko vyšší nezaměstnanost žen. Obyvatelstvo se vyznačuje nižší
úrovní vzdělanosti. Územím prochází dálnice D5, která umožňuje dobré spojení oblasti s hlavním
městem.
Intenzita bytové výstavby je podprůměrná, veškeré byty byly v období 1997 – 2003 postaveny
v rodinných domech či v nástavbách, přístavbách a vestavbách. Vznikly i byty v domech
s pečovatelskou službou. V bytovém domě nebyl postaven žádný byt, což přispívá k nárůstu podílu
bytů v rodinných domech, který patří mezi nejvyšší v kraji.
Významnými památkami jsou hrady Žebrák a Točník ze 14. století, či původně barokní zámek
v Hořovicích z 18. století. Hořovice jsou začleněny do "Die Burgenstrasse" - tzv. Hradní stezky. Na
této trase, dlouhé 975 km, která začíná v Mannheimu a končí v Praze, se nachází 70 hradů a zámků.
Ve Středočeském kraji se jedná o Karlštejn a právě Hořovice.
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