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Modul 1: Deskripce vybraného regionu  
 
1)Vymezení území  
 
 
Mutěnice se nacházejí v jihočeském kraji. V nadmořské výšce 400 m nad mořem. V blízkosti 

řeky Volyňky.  Obec má 191 obyvatel. Mutěnice leží v blízkosti okresního města Strakonice.  
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2)Demografická struktura  
 
Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce 

lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího 

studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva 

důsledkem rození a vymírání. Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), 

nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost. Tyto procesy jsou 

také v centru demografického zájmu. 

Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů: 

sčítání lidu 

evidence přirozené měny 

evidence migrací 

evidence nemocnosti 

výběrová šetření 

registry obyvatelstva 

historické prameny  

 

Počet obyvatel  

Tabulka znázorňuje strukturu obyvatel obce Mutěnice k datu 2001.  
 
 
 
Obyvatelstvo celkem  191 
z toho ženy  96 

svobodní  38 
ženatí  40 
rozvedení  6 
ovdovělí  5 

Muži 

nezjištěno  6 
svobodné  26 
vdané  42 
rozvedené  10 
ovdovělé  16 

Ženy 

nezjištěno  
Tab. č. 1                                                                                                         zdroj:ČSU  
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Věková struktura  

Věkovou strukturu ve městě zachycuje graf č. 2. Údaje pocházejí ze sčítání lidu, domů a bytů 

z roku 2001. Nejvyšší zastoupení mají obyvatelé ve věku 20-29 let, a to 33%. Je ovšem 

zapotřebí brát v úvahu nerovnoměrné rozložení intervalů zkreslující tak částečně výsledek.  

 

 Graf č. 1 

 

Konkrétní počty obyvatel dle jednotlivých intervalů věku zachycuje následující tabulka: 
  

 
Obyvatelstvo celkem  191 

0-4  11 
5-14  18 
15-19  11 
20-29  33 
30-39  30 
40-49  22 
50-59  31 
60-64  10 
65-74  13 

v tom ve věku 

75+nezj.  12 
Tab. č. 2                                                                                                       Zdroj:ČSU  

 

 

 

 

Vzdělanost  

 

Úroveň vzdělání v Mutěnicích se z celorepublikového hlediska jeví jako mírně podprůměrná, 

a to jak procentem vysokoškoláků (4,93% oproti celorepublikovým 8,89%) tak středoškoláků 

s maturitou (20,37% oproti 24,9%).Tato situace je dána zřejmě geografickou polohou obce. 

A to z důsledku strojařského a textilního průmyslu.  

Strukturu vzdělání v Mutěnicích znázorňuje graf č. 2.  

 

 Graf č. 2 
 
Národnostní struktura  
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Národnostní složení zachycuje tabulka č. 3.  
 
Obyvatelstvo celkem  191 

česká  178 
moravská  0 
slezská  0 
slovenská  3 
romská  0 
polská  0 
německá  0 
ukrajinská  0 

z toho 
národnost 

vietnamská  0 
Tab. č. 3                                                                                                        Zdroj:ČSÚ  
Jak tabulka napovídá, v Mutěnicích je 93,20% české národnosti. Zbylý zbytek připadá na 

národnost slovenskou.  

 

Náboženství  

V Mutěnicích je věřících cca 34,55% obyvatelstva, tabulka udává jejich počet: 
 
Obyvatelstvo celkem  191 
Věřící  66 

církev římskokatolická  51 
církev českosl. husitská  0 
českobratrská církev evangel.  0 
pravoslavná církev  1 

z toho 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2 
Bez vyznání  94 
Nezjištěné vyznání  31 
Tab. č. 4                                                                                                            Zdroj: ČSÚ  

Z hlediska náboženského vyznání je nejoblíbenější jednoznačně římskokatolická církev, 

nejmenší zastoupení má církev českosl. husitská a českobratrská církev evangel.. Bez 

náboženského vyznání je 94 obyvatel.  

 Graf č. 3 
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3)Sociální a ekonomická charakteristika území  

 

Míra nezaměstnanosti  Graf č. 4 

 

Jak je patrné z grafu, nezaměstnanost od počátku sledovaného období stagnovala do konce 

roku 2004, poté následoval prudký vzestup míry nezaměstnanosti až do druhého čtvrtletí roku 

2005. Poté se situace ustálila, až v druhém čtvrtletí roku 2006 nastal výraznější pokles 

nezaměstnanosti.  V porovnání s celorepublikovým průměrem je nezaměstnanost na 

Strakonicku dlouhodobě na nižší úrovni. 

 

Zaměstnanost- nabídka a poptávka práce  

V následujícím grafu je vidět vývoj situace na trhu práce za okres Strakonice. Dá se říci, že 

situace se vyvíjí pozitivně, v posledních letech je zaznamenáván nárůst pracovních míst 

(způsobený zřejmě příchodem nových investorů do průmyslových zón) a zároveň pokles 

počtu uchazečů o zaměstnání. 

 Graf č. 5  

 

 

 

Sociální struktura  

Mezi obyvateli obce Mutěnice  je 50,26% žen a 49,24% mužů. Podíl ekonomicky aktivních 

občanů tvoří 45,54% . V Mutěnicích žije 6,80% obyvatel cizí národnosti, 34,55% občanů jsou 

věřící. Z hlediska věku je v Mutěnicích 18,32% obyvatel starších 60 let. 

 

Průměrné příjmy  
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Průměrná hodinová mzda vykazuje nárůst v obou sférách (nepodnikatelské i podnikatelské) 

do poloviny roku 2005, a však v polovině roku 2005 je  zaznamenán mírný pokles a to v obou 

sférách. Hodnoty v grafu č. 6 uvádějí vývoj průměrné hodinové mzdy ve Jihočeském kraji: 

 Graf č. 6  

 

Podniky  

Mezi významné podniky v obci Mutěnice lze zařadit:  

Nohesta s.r.o.- stavební společnost  

Novák – Uhrik - klempířské práce   

 

Doprava 

Silniční doprava:  

Obcí Mutěnice vede silnice třetí třídy ze Strakonic do Čestic. Kde končí a napojuje se 

na silnici 2. třídy č. 170, která vede do Vacova.  

Železniční doprava:   

V obci Mutěnice železniční doprava není. Nejbližší stanice je buď ve Strakonicích nebo 

Radošovicích.  

  

Bytová situace  

Dle údajů sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 je v Mutěnicích  55 domů, z toho obydlených 

44. Největší výstavba co do počtu domů na rok probíhala v období 1945 – 1989.  



7

V Mutěnicích je k roku 2001 evidováno 90 bytů, z toho 76 obydlených. Počet neobydlených 

bytů v obydlených domech se zdá být uspokojivý (14 bytů). 

 
 
Domy úhrnem  55 
z toho domy obydlené  44 

rodinné domy  41 
bytové domy   3 

soukromých osob  39 
obce, státu  3 

domy 
podle 
vlastnictví SBD  0 

do 1919  6 
1920-1945  5 
1946-1980  21 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

domy 
postavené 

1981-2001  1 
Tab. č. 5                                                                                                              Zdroj:ČSÚ 

 

 
 
Byty úhrnem  90 

byty obydlené  76 
v rodin. domech  47 

z toho 
v bytov. domech  29 

byty neobydlené v obydl. domech  3 
byty neobydlené v neobydl.domech  11 

obydl. přechodně  3 

v tom 

z toho 
podle důvodu slouží k rekreaci  3 

Tab. č. 6                                                                                                              Zdroj:ČSÚ 
 
 
Školství  
V Mutěnicích se nenachází ani jedna mateřská, základní ani střední škola. Děti z obce jezdí 
za vzděláním do Strakonic, které jsou vzdálené 3 km. 
 

Zdravotnictví 

Veškerá zdravotní péče je poskytována v okresním městě Strakonice.  

 

Sociálnípéče 

V Mutěnicích se nenachází žádný Domov důchodců s pečovatelskou službou. V nejbližším 

okolí jsou dva. Jeden je v Sousedovicích (asi 2 km) a  druhý je ve Strakonicích (asi 3 km). 

Z oblasti zaměstnanosti zde nalezneme pobočku strakonického úřadu práce. 
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Občanská vybavenost 

V Mutěnicích se nachází tato zařízení občanské vybavenosti: vodovod, kanalizace s ČOV (* 

návrh), elektrifikace. A ještě zde je Pohostinství.  

  

Rekreace  

Jedinou možností rekreace je Mutěnicích  řeka Volyňka, která umožňuje letní koupání. 

A ještě možná místní krajina s velkým počtem rybníků. Jinak zde je několik málo chat, které 

obývají lidé ze Strakonic. A také zde vede několik pěších a cyklotras.  

 

Životní prostředí  

Geologie: V okolí Mutěnic se nalézá v rule křemenná žíla s kazivcem různě zabarveným, 

pěkně vyhraněným křemenem a vzácným, zelenavě žlutým "strakonicitem."  

Lesy: V okolí Mutěnic se vyskytují větší lesní komlexy, které jsou obhospodařovány Lesní 

správou.  

Krajina: Mutěnice se nacházejí v podhůří Šumavy a proto se zde vyskytuje zvlněný ráz 

krajiny.   

 

4) Kulturní a historická charakteristika  

Mutěnice jsou jmenovány mezi obcemi, které daroval Bavor ze Strakonic v roce 1243 

maltézskému řádu - dříve poplužní dvůr maltézského řádu, cihelna, mlýn. Bývala tu též 

továrna na pokrývky (fezy) akciové společnosti ve Vídni. 

Jedinou kulturní dominantou Mutěnic je kaplička. Která byla minulý rok /2005/ 

rekonstruována a vysvěcena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 2: Analýza místního politického procesu  

 

Politická charakteristika  
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Spektrum politických stran  

V obci Mutěnice se nenachází žádné politické strany ani spolky. Je zde jen Sdružení 

nezávislých  kandidátů. Které čítá 5 členů, jenž jsou v zastupitelstvu obce.   

 

Volby v obci  

Komunální volby  

V komunálních volbách v roce 2006 kandidovalo šest občanů, kteří byli sjednoceni 

ve Sdružení nezávislých  kandidátů. Do zastupitelstva bylo zvoleno pět občanů.  

 

 
Kandidát Počet hlasů Stav v % 

Šíp Roman 86 20,00 

Uhríková Jana 83 19,30 

Novák Radek 80 18,60 

Novák Jaroslav 78 18,13 

Hynek Jiří 69 16,09 

Tab. č. 7                                                                                                   Zdroj:Obecní úřad  

 

Volby do krajských  zastupitelstev  

Do krajských voleb v roce 2004 kandidovalo čtrnáct politických stran. Největší úspěch 

zaznamenala ODS (38,64%), nejméně hlasů obdržela Koruna česká (monarch. Strana) 

(0,14%). Výsledky voleb do zastupitelstva kraje znázorňuje tabulka 8. 

Platné 
hlasy Kód Název strany 

celk. v % 
8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 881 12,10 
12 Zelení a otevřená společnost 328 2,11 
14 Unie svobody-Demokratická unie 90 0,57 
15 Republikáni Miroslava Sládka 54 0,34 
19 NEZÁVISLÍ 294 1,89 
26 Občanská demokratická strana 6 003 38,64 
27 Volba pro město 750 4,82 
33 Koruna Česká (monarch.strana) 22 0.14 
34 Pravý Blok 34 0.21 
36 Česká str.sociálně demokrat. 2 096 13,49 
39 Evropští demokraté 227 1,46 
41 SNK sdružení nezávislých 698 4,49 
42 Strana za životní jistoty 112 0,72 
54 Komunistická str.Čech a Moravy 2 944 18,95 

Tab. 8                                                                                                                     Zdroj ČSÚ  
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Parlamentní volby  
 
Výsledky parlamentních voleb zachycují následující tabulky. Výsledky neodpovídají 

výsledku celorepublikovému, v roce 2006 zvítězila ODS, na druhém místě skončila ČSSD, 

5% limit překročili ještě KSČM a KDU-ČSL. 

 
  

 
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2006 

Kód Název strany Hlasy v % 

9 Občanská demokratická strana 22,11 

10 Česká strana soc. demokratická 39,42 

18 Strana zelených 4,8 

20 Komunistická strana Čech a Moravy 11,53 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12,50 

Tab. č. 9                                                                                                                 Zdroj: ČSÚ  

 

V roce 1998 vyhrála volby do poslanecké sněmovny Komunistická strana Čech a Moravy 

(26,0%). 5% limit překročili ještě KDU-ČSL, DU, ODU, ČSSD,  

 

 
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 1998 

Kód Název strany Hlasy v % 

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8,1 

4 Demokratická unie 7,3 

5 Občanská demokratická unie 21,95 

7 Česká strana soc. demokratická 21,13 

9 Komunistická strana Čech a Moravy 26,0 

10 Sdružení pro republiku- Republikánská str. 3,25 

11 Unie svobody 4,87 

12 Důchodci za životní jistoty 4,87 

13 Česká strana národně sociální 1,62 

18 Strana zelených 0,81 

Tab. č. 10                                                                                                    Zdroj: Obecní úřad 

 



11

Senátní volby  

Do senátních voleb v roce 2002 kandidovalo celkem 8 kandidátů a do druhého kola postoupili 

Pavel Pavel za ODS a Josef Kalbáč  za KDU-ČSL.  

 

 
Senátní volby 2002 

Kandidát Stana 1. kolo 2. kolo 

Pavel Pavel ODS 19,5 35,71 

Josef kalbáč KDU-ČSL 14,6 64,28 

Tab. č. 11                                                                                                   Zdroj: Obecní úřad 

  

Významné politické osobnosti   

V Mutěnicích není žádná politická strana, tudíž zde není ani žádný významný politik. Několik 

významných politiků  se nachází v krajském městě (Strakonice). Třeba Pavel Pavel kandidát 

za stranu ODS, se proslavil nejen politikou, ale také tím že dokázal pohybovat kamennými 

sochami na Velikonočních ostrovech. Nebo zde kandidovali natolik známí politici, jakými 

jsou třeba Karel Schwarzenberg (KDU-ČSL), nebo Pavel Rychetský (ČSSD).   

 

Občanská sdružení, spolky  

  V Mutěnicích je jediný spolek a to Myslivecký.  

 

Činnost obce v dobrovolných svazcích   

Obec Mutěnice je sdružena v mikroregionu, který čítá celkem devět obcí nebo měst 

(Strakonice, Mutěnice, Radošovice, Sousedovice, Libětice, Drahkov, Kraselov, Přední 

Zborovice, Strunkovice nad Volyňskou).  
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Modul 3: Politické participace   

1)Volby  

Volební účast  

Volební účast dle druhu voleb a roku jejich konání znázorňuje další tabulka. Jak je vidět, 

nejmenší zájem projevili občané o volby do senátu a Evropského parlamentu, naopak nejvyšší 

účast zaznamenaly volby do poslanecké sněmovny v roce 1996 a 1998. Průměrná volební 

účast za všechny volby činí 48,79%. 

Volby Voliči v seznamu Volební účast v % 

Poslanecká sněm.   
1996 161 83,23 
1998 159 77,36 
2002 152 59,21 
2006 153 67,97 

Zastupitelstvo krajů   
2000 156 35,26 
2004 149 27,52 

Zastupitelstvo obce   
1998 157 49,04 
2002 152 53,33 
2006 157 33,75 

Evr. Parlament   
2004 148 28,38 

Referendum Eu   
 152 57,89 

Senát (Kladno)   
2002 109 912 12,56 

Tab. 12                                                                                                                    Zdroj: ČSÚ 
 

Komunální volby  

V komunálních volbách kandidovalo celkem 6 kandidátů. Poměr kandidujících  k počtu 

obyvatel je roven 3,14%. Průměrný věk kandidátů je 42,16 let, u mužů pak 39,5let a u žen 

47,5 let. Nejstarší kandidát měl 57 let, nejmladší 35let. Ze všech kandidátů je 66,60% mužů a 

33,40% žen. Věkovou strukturu udává tabulka č. 13: 

Věk Počet 
kandidátů 

18-29 0 

30-39 3 

40-49 2 

50-59 1 

60- 0 

 Tab. 13                  Zdroj: ČSÚ 
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Průměrný věk zastupitelů je 43 let, u mužů 39,5 let, u žen 57let. V zastupitelstvu je 80% mužů 

a 20% žen (oproti kandidátům do zastupitelstva klesl podíl žen o 13,4% ve prospěch mužů). 

Žádný člen zastupitelstva není mladší 30 let. Ze zastupitelstva nemá žádný člen 

vysokoškolské vzdělání.  

 

 

2)Místní politické organizace a zastupitelstvo   

Místní politické organizace  

 

V Mutěnicích se nenachází žádné politické organizace ani strany.   

 

Zastupitelstvo  

 

Seznam členů zastupitelstva 

 
Jméno a Příjmení Politická příslušnost 

Uhriková Jana SNK 

Šíp Roman SNK 

Novák Radek SNK 

Novák Jaroslav SNK 

Hynek Jiří SNK 

 

Zastupitelstvo se schází každý týden ve čtvrtek. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva je 

různá a je závislé na důležitosti témat obce.   

 

 

3)“Protestní“ formy participace  

Aktivity takového druhu se v obci nevyskytly. Nebo nejsou nikde zaznamenány.  

 

4)Participace občanů na místním veřejném životě  

Mezi největší společenské akce obce patří stavění májky, dětské dny, mikulášské besídky a 

nebo kulečníkový turnaj.   
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Použité zdroje:  

Obecní úřad Mutěnice  

www. Volby.cz  

www. czso.cz  

www. strakonice.cz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 


