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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. 1 PROFIL MĚSTA 

1. ÚZEMÍ 

Město Mníšek pod Brdy (dále také jako „Mníšek“) leží ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ, 

27 km jihozápadně od Prahy. Jeho druhá část názvu vyplývá z lokalizace města na úpatí hřebene Brd, 

členité vrchoviny středních Čech. Spolu s dalšími 78 obcemi spadá město Mníšek pod Brdy pod obec 

s rozšířenou působností Černošice. V rámci této ORP je Městský úřad Mníšku pod Brdy zároveň jedním 

z 6 pověřených obecních úřadů. Úřad tedy v přenesené působnosti částečně spravuje 12 okolních obcí.  

Obrázek 1 Umístění města Mníšek pod Brdy v rámci České republiky 

  

Zdroj: Webové stránky společnosti s ručením omezením Kurzy.cz 

Sousedními obcemi Mníšku jsou obce Čisovice, Dobřichovice, Kytín, Líšnice, Řevnice, Řitka a 

Záhořany. Samotné Město je pak rozděleno na tři katastrální území: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota 

a Rymaně. Všechna tato tři katastrální území ale spadají pod jedinou místní část. Celková rozloha 

města je 2 650 hektarů, což jej řadí na první pozici mezi všemi 79 obcemi ORP Černošice. Z pohledu 

počtu obyvatel je město Mníšek pod Brdy, s 5 6481 obyvateli, v rámci ORP Černošice na pátém místě 

za městy Jesenice, Roztoky, Hostivice a Černošice. Tabulka 1 prezentuje relativní ekonomickou 

významnost jednotlivých katastrálních území města. Dominantním katastrálním územím Mníšku 

z pohledu populace i rozlohy je stejnojmenné území, tj. Mníšek pod Brdy. 

                                                 

1 Dle dat Ministerstva vnitra České republiky (počty obyvatel v obcích) k 1. 1. 2018 
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Tabulka 1 Členění města 

Název katastrálního 
území 

Kód katastrálního území Rozloha (podíl) 
Počet obyvatel v roce 
2011 – počet (podíl) 

Mníšek pod Brdy 697621 2 170 ha (81,9 %) 4 066 (87,8 %) 

Rymaně 697630 178 ha (6,7 %) 352 (7,6 %) 

Stříbrná Lhota 697648 302 ha (11,4 %) 214 (4,6 %) 

Zdroj: Územně identifikační registr ČR a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Téměř polovina území2 Mníšku je pokryta lesy. Další významná část území (více než čtvrtina) je 

využívána jako orná zemědělská půda. Na obydlené plochy připadá maximálně 7,74 % celého území 

města. Hustota zalidnění celého území je 254,54 obyvatel na km2, tedy o 120 obyvatel více než 

v průměru České republiky. 

Tabulka 2 Pozemková struktura Mníšku pod Brdy 

Druh pozemku Počet parcel Výměra v m2 Relativní územní pokrytí 

Orná půda 2 141 7 068 594 26,7 % 

Zahrada 1 775 1 543 727 5,8 % 

Ovocný sad 58 185 870 0,7 % 

Trvalý travní porost 772 1 833 081 6,9 % 

Lesní pozemek 502 12 290 109 46,4 % 

Vodní plocha 283 343 119 1,3 % 

Zastavěná plocha 2 862 539 643 2,0 % 

Ostatní plocha 3 308 2 693 286 10,2 % 

Celkem 11 721 26 497 429 100,0 % 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

Obrázek 2 Správní členění obce s rozšířenou působností Obrázek 2 ukazuje detailněji polohu Mníšku 
v rámci ORP Černošice a potažmo i okresu Praha-západ, a to z pohledu administrativních jednotek. 
Geografická struktura je prezentována v  

PŘÍLOHY 

Příloha 1. 

                                                 

2 Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
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Obrázek 2 Správní členění obce s rozšířenou působností Černošice 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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2. OBYVATELSTVO 

Město Mníšek pod Brdy je s 5 648 obyvateli3 237. největším městem České republiky. Téměř 90 % 

obyvatel města žije v největším ze tří katastrálních území, ve stejnojmenném KÚ Mníšek pod Brdy. 

Město v posledních letech zažívá silný rostoucí trend počtu obyvatelstva. To je patrné z Grafu 1, který 

ukazuje na výrazně intenzivnější růst v Mníšku než obecně v ČR i v nadřazeném okrese Praha-západ. 

V následující kapitole budou popsány demografické příčiny tohoto vývoje a bude vytvořena predikce 

do budoucna, s důrazem na příštích 10 let. Z jednání pracovních skupin vyplynulo, že na území města 

žije také kolem 1 200 osob neevidovaných ČSÚ, z nichž dle Ministerstva vnitra ČR je 162 cizinců.  

Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel v městě Mníšek pod Brdy 

Rok Obyvatelstvo k 1. 1. dle ČSÚ 
Obyvatelstvo k 1. 1. dle 
Ministerstva vnitra ČR 

2010 4 442 4 365 

2011 4 467 4 462 

2012 4 656 4 646 

2013 4 902 4 881 

2014 5 054 5 024 

2015 5 227 5 177 

2016 5 415 5 371 

2017 5 522 5 472 

2018 n.a. 5 648 

Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra ČR (údaj za rok 2018) 

Dynamický růst populace v Mníšku, o téměř 13 % za 4 roky, je vysoce nadprůměrný nejen vůči ČR, ale 

také v rámci okresu Praha-Západ. Naprosto dominantním faktorem tohoto vývoje je migrace, která 

ve sledovaném období 2013 – 2017 způsobila 86% celkové změny ve velikosti populace. Před rokem 

2013 bylo vyšší tempo růstu velikosti populace zaznamenáno v průměru okresu Praha-západ.  

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v Mníšku pod Brdy, v okrese Praha-západ a v ČR (vůči referenčnímu roku 2010) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

                                                 

3 Jedná se údaj Ministerstva vnitra České republiky k 1. 1. 2018. 
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Výše prezentovaný pohled na vývoj obyvatelstva trpí již zmíněnou slabinou absence evidence 

obyvatel, kteří ve městě žijí bez formálně převedeného trvalého pobytu. Zde mohou hrát významnou 

roli motivační aspekty jako například možnosti čerpání některých veřejných služeb (umístění dětí do 

školy/školky, slevy na odpadech apod.). 

Pro potřeby plánování stabilního rozvoje města jsou spíše než souhrnné ukazatele počtu obyvatel 

města za potřebí údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách (zejména v dělení na 

dětskou, produktivní a poproduktivní generaci). Věkovou pyramidu v jednoletých věkových 

intervalech prezentuje Graf 2. Z něj je patrné, že malá velikost města (=velmi malá velikost věkových 

skupin) způsobuje malou vyhlazenost grafu. Ve srovnání s Českou republikou je v Mníšku o 1 % více 

žen než v průměru ČR. Zastoupení žen na celko 

vé populaci je téměř 52 %. Z grafu je patrné, že průměrný věk žen i mužů je v Mníšku spíše nižší, a to 

dokonce o přibližně 3 roky pro obě pohlaví. 

Graf 2 Srovnání věkové struktury Mníšku pod Brdy s Českou republikou 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka 4 prezentuje základní ukazatele spojené s věkovou strukturou populace. Na základě hodnoty 

indexu stáří lze jednoznačně konstatovat, že relativní zastoupení obyvatel starších 65 let vůči dětské 

populaci (0 – 14 let) je v Mníšku značně podprůměrně, což je z pohledu budoucího vývoje významně 

pozitivní zjištění. Na 100 dětí připadá přibližně 82 osob v poproduktivním věku. To je způsobeno 
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širokou reprodukční základnou a migrací rodin s dětmi, respektive vysokým podílem dětí na celkové 

populaci a nikoliv velikostí seniorské populace. Dle indexu ekonomického zatížení musí člověk 

v produktivním věku v Mníšku v průměru uživit kromě sebe o 0,1 více osob než v průměru ČR. Celá 

tato diference pramení z vyššího počtu dětí, jak vyplývá z dílčích indexů závislosti (mladých a 

starých), na které lze obecný index závislosti rozložit. 

Tabulka 4 Vybrané demografické indexy 

Sledovaný index Město Mníšek pod Brdy Česká republika 

Index stáří 81,6 120,0 

Index ekonomického zatížení 61,4 52,3 

Index závislosti mladých 33,8 23,7 

Index závislosti starých 27,6 28,6 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat ČSÚ 

Predikce obyvatelstva byla vytvořena komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry byly 

silně inspirovány scénářem prognózy Českého statistického úřadu ve studii Projekce obyvatelstva 

České republiky do roku 2100. Byly vytvořeny dvě varianty projekce (s migrací a bez migrace), 

ve kterých vývoj specifické míry úmrtnosti do značné míry kopíruje vývoj predikovaných hodnot ČSÚ 

pro jejich střední variantu. V obou variantách se předpokládá stagnace specifických plodností na 

váženém průměru posledních 5 let. Tyto hodnoty jsou v rámci ČR vysoce nadprůměrné. Úhrnná 

plodnost v modelu je v obou variantách na úrovni 2,01, což je pouze o 0,09 méně než hypotetická 

hodnota potřebná pro stabilní reprodukční velikost populace. S velkou mírou pravděpodobnosti je tato 

velmi vysoká hodnota (průměr ČR byl v roce 2016 na hodnotě 1,62) způsobena preferencemi a plány 

párů, které se do města stěhují krátce před založením rodiny. 

Predikce bez migrace byla vytvořena až do roku 2050 a může posloužit jako referenční bod v analýze 

vývoje podílů vybraných věkových skupin na celkové populaci. Bariérou „nové migrace“ (tj. bez 

započtení převodů trvalého bydliště lidmi, kteří ve městě již fakticky žijí) bude v příštích 10 letech 

kapacita plánované výstavby definovaná Územním plánem pouze pro 600 – 700 obyvatel (zhruba 

polovina z vyslovené kapacity 1 248 již byla naplněna). Vývoj zastoupení věkových skupin by se tak 

neměl výrazně odchýlit. Pokud by došlo k zastavení migrace do města ihned, tak bude tato predikce 

příliš optimistická, protože by pravděpodobným vedlejším efektem byl pokles úhrnné plodnosti ve 

střednědobém horizontu. Z predikce je zřejmé, že by mělo docházet k růstu počtu i podílů věkových 

skupin 65+ let i 80+ let. Zejména mezi lety 2039 a 2045 naroste významně počet obyvatel ve skupině 

65+, protože nejsilnější generace 70. let budou přecházet do této věkové skupiny. Významný tlak na 

změny v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb či penzijního systému bude pramenit z růstu počtu 

obyvatel starších 80 let. Těch by s velkou pravděpodobností mělo být v roce 2050 více alespoň 2,5x 

více (vlivem migrace by změna měla být ještě vyšší) než na konci roku 2016. 

Tabulka 5 Predikovaný přirozený vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin 

Ukazatel 2016 2020 2030 2040 2050 

počet dětí 1 157 1 204 873 874 1 051 

počet 65+ 944 1021 1 093 1 330 1 719 

počet 80+ 190 219 338 393 478 

obyvatelstvo celkem 5 522 5 583 5 544 5 599 5 742 
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Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ (koncové stavy roku) 

Graf 3 ilustruje predikovaný vývoj dvou základních demografických ukazatelů, podílu dětí a podílu 

osob v poproduktivním věku na celkové populaci, do roku 2050. Podíl dětí by měl zhruba do roku 2035 

klesat, až na hodnotu 14,5 %, a následně se pozvolna vracet na vyšší hodnoty. Podobný vývoj by měl 

být naměřen i v absolutních hodnotách. Naopak podíl obyvatel ve věku 65+ bude, s výjimkou pár let, 

stabilně růst a tento růst se po roce 2038 významně zvýší.  

Graf 3 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci (bez migrace) 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ (koncové stavy roku) 

Migrace je v menších městech, která se nachází v blízkosti hlavního města Prahy, klíčovou složkou 

populačního vývoje. Nicméně se jedná o složku vysoce volatilní a nelze ji spolehlivě odhadovat 

v delším časovém horizontu. I z tohoto důvodu je projekce s migrací omezena pouze na období 

2018 – 2028, vymezené strategickým plánem. 

V posledních 4 letech bylo migrační saldo v Mníšku výrazně kladné, ale jeho hodnota nebyla stálá a 

ani si neudržela jednoznačný trend. Například migrace žen byla stálá, ale pozorování z roku 2016 linii 

přerušila. Po zkombinování tohoto pozorování s migrací mužů je zřejmé, že růst cen nemovitostí (resp. 

pokles nabídky nemovitostí) měl za následek zpomalení migračního přírůstku v roce 2016. Následující 

predikce uvažuje mírné zvýšení migračního salda v projekčním období, avšak pouze na průměrnou 

hodnotu posledních 4 let. Jedná se ale o trend, který s největší pravděpodobností narazí na 

limitovanou kapacitu nové výstavby ve městě (tj. cca 200 bytových jednotek v příštích 10 letech).  

Tabulka 6 Migrační saldo v Mníšku pod Brdy v období 2013 - 2016 

Pohlaví 2013 2014 2015 2016 

muži 56 78 75 51 

ženy 84 77 82 28 

Zdroj: Výpočet z dat poskytnutých Českým statistickým úřadem 

Predikce se zahrnutím migrace, v intenzitě a věkové struktuře odpovídající průměru posledních 4 let, 

vede na růst populace v období 2017 až 2028 o 1 764 obyvatel, přičemž 97 % této změny by měl být 

způsoben pouze migrací a reprodukcí nově přistěhovalých obyvatel. Tento vývoj bude závislý na vývoji 
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v sektoru stavebnictví, na ekonomickém cyklu a především na omezeném množství ploch pro novou 

bytovou výstavbu. Tabulka 7 prezentuje očekávaný vývoj počtu obyvatel ve vybraných věkových 

skupinách. Populace starších 80 let by ve sledovaném období měla vzrůst přibližně o 73 %, dětská 

populace o 34 % a počet obyvatel starších 65 let o 24 %. Tento výsledek je spíše ilustrativní (co by se 

mělo stát za předpokladu, že by město nebylo na hraně absorpční kapacity) bude na konci kapitoly 

zpřesněn s ohledem na limit stanovený Územním plánem. Ten hovoří o výstavbě 416 nových bytových 

jednotek, respektive přírůstku obyvatelstva kolem 1 248. Nicméně zhruba polovina této kapacity již 

byla vyčerpána. Lze tedy očekávat, že ve sledovaném období by se do města mohlo přistěhovat až 

700 nových obyvatel, kdy část z nich zažádá o převedení trvalého bydliště (spolu s dalšími obyvateli, 

kteří zde již bydlí). Celkově by se mohlo jednat zhruba o 1 200 obyvatel. 

Tabulka 7 Výsledky predikce věkového složení obyvatelstva se stabilním migračním přírůstkem 

Věk 20164 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0-14 1 157 1 216 1 288 1 349 1 401 1 450 1 491 1 501 1 521 1 545 1 544 1 547 1 555 

65+ 944 972 1 003 1 034 1 059 1 090 1 115 1 124 1 124 1 128 1 148 1 154 1 171 

80+ 190 196 204 215 227 234 239 261 271 278 299 316 328 

Celkem 5 522 5 672 5 830 5 984 6 136 6 286 6 434 6 580 6 724 6 867 7 007 7 147 7 286 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

Následující graf může nabádat k myšlence, že by se problematický vývoj v oblasti stárnutí populace 

mohl Mníšku vyhnout. Nicméně to je zkresleno nedostatečně dlouhým horizontem prognózy. 

K významnému růstu v populaci 65+ bude, jak již bylo zřejmé z prognózy bez migrace, po roce 2038. 

Graf 4 Predikce podílu zastoupení věkových skupin 0-14 let a 65+ let na celkové populaci 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

                                                 

4 Jedná se o skutečné hodnoty k 31. 12. 2016. 
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Z porovnání Grafu 3 s Grafem 4 vyplývá, že v období 2018 – 2028 bude migrace významně pozitivně 

ovlivňovat (snižovat) podíl seniorské populace na celkovém počtu obyvatel. To je způsobeno jejím 

současným věkovým složením. Momentálně se v Mníšku nachází málo obyvatel ve věku 54 a 63 let, což 

zkresluje budoucí vývoj. Po roce 2038 začne podíl seniorské populace dynamicky růst, což ilustruje 

Graf 3. Dominantní složkou kladného migračního salda jsou věkové intervaly 30 – 34 let, 35 – 39 let a 

25 – 29 let. Ve věcích 25 - 34 let převažuje spíše ženská migrace a mezi 35. a 45. rokem života do 

města spíše migrují muži. Věkové složení migrace ilustruje Graf 5. 

Graf 5 Průměrné migrační saldo dospělé populace v období 2013 - 2016 (pro pětileté věkové intervaly) 

 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat ČSÚ o velikosti populace a úmrtnosti 

V následující tabulce je model s migrací rozšířen o již několikrát zmíněnou restrikci počtu nově 

vystavěných bytů/rodinných domů v následujících 10 letech a postupné převedení trvalého bydliště 

polovinou lidí, kteří již v Mníšku žijí, ale trvalý pobyt mají stále jinde. Jedná se tedy o nejrealističtější 

verzi predikce, která byla v rámci strategického plánu vytvořena. Nad rámec celkových výsledků je 

potřeba počítat s dalšími zhruba 500 obyvateli, kteří budou ve městě žít, ale nebudou zde mít trvalé 

bydliště. Výhledově by tak maximální reálná kapacita města mohla být kolem 7 200 obyvatel. 

Tabulka 8 Finální predikce věkového složení obyvatelstva v Mníšku pod Brdy 

Věk 20165 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0-14 1 157 1 205 1 269 1 317 1 360 1 400 1 428 1 423 1 423 1 421 1 392 1 364 1 337 

65+ 944 995 1 016 1 050 1 072 1 100 1 123 1 131 1 127 1 128 1 148 1 148 1 155 

80+ 190 219 221 234 245 253 257 279 289 295 320 336 342 

Celkem 5 522 5 666 5 793 5 922 6 042 6 166 6 281 6 390 6 479 6 547 6 606 6 658 6 694 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

                                                 

5 Jedná se o skutečné hodnoty k 31. 12. 2016. 
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Graf 6 Finální predikce podílu zastoupení věkových skupin 0-14 let a 65+ let na celkové populaci 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

Přestože to z grafu výše není patrné, tak problém s velikostí seniorské populace se Mníšku pod Brdy 

nevyhne. Začne silně kulminovat po roce 2038, jak již bylo dvakrát zmíněno u předchozích variant 

predikce. 

Na závěr kapitoly je potřeba doplnit, že objemná základna dětské populace (viz Graf 2) není 

způsobena migrací rodin s dětmi, ale vysokou migrací žen v reprodukčním věku, zvýšenou úhrnnou 

plodností v okrese a příznivou relativní velikostí populace ve věku 15 - 49 let, přičemž první ze 

zmíněných faktorů přímo ovlivňuje zbylé dva. 

Graf 7 Saldo migrace dětské populace (průměr let 2013 - 2016) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČSÚ 
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 

3.1 Ekonomická situace 

Ve městě Mníšek pod Brdy je, dle výsledků Sčítání lidu domů a bytů 2011 a Administrativního registru 

ekonomických subjektů (ARES), průměrná až mírně nadprůměrná ekonomická a podnikatelská 

aktivita. V databázi ARES je6 registrováno 1 522 ekonomických subjektů se sídlem v Mníšku. Ze SLDB 

2011 vyplynulo, že 3,8 % pracující populace zaměstnává další osoby a 16,7 % podniká na vlastní účet. 

To je o 0,2 % respektive o 3,8 % více než v průměru ČR a o 0,3 % respektive o 4,3 % více ve srovnání 

s velikostní skupinou obcí 2 000 až 4 999 obyvatel, do které v době sčítání Mníšek patřil. 

V době posledního SLDB (2011) byla populační velkost města 4 632 obyvatel. Z toho 2 267 obyvatel 

bylo klasifikováno jako ekonomicky aktivní a 2 099 osob jako zaměstnaných. V relativním měřítku pak 

lze, ve srovnání s Českou republikou, označit obyvatele Mníšku jako nadprůměrně ekonomicky aktivní. 

Nejsilnějším odvětvím z pohledu počtu zaměstnaných osob je nepřekvapivě průmysl. Nicméně jeho 

významnost v Mníšku je oproti průměru ČR relativně velmi snížená. Stejně tak zemědělství značně 

zaostává. Nicméně v rámci okresu není významnost zemědělství významně rozdílná. V Mníšku bylo 

k 3. 12. 2017 deset subjektů zařazeno v Evidenci zemědělského podnikatele resortního portálu 

Ministerstva zemědělství s názvem eAgri.cz, což je ve srovnání s dalšími městy podobné velikosti v 

okrese Praha-západ (tj. Rudná, Jílové u Prahy, Horoměřice, Černošice a Hostivice) průměrný až mírně 

podprůměrný počet podnikatelských subjektů v zemědělství v přepočtu na celkový počet obyvatel 

města/obce. Jedná se o 8 fyzických osob a dvě společnosti s ručeným omezením, přičemž jedna ze 

společností dle Obchodního rejstříku Justice již nesídlí v Mníšku. Zároveň však v databázi Ares je o 

pod CZ-NACE 01 uvedena jedna další fyzická osoba, takže celkový počet zemědělských subjektů je 

pravděpodobně 10. 

Mezi relativně hodně zastoupené sektory v Mníšku pod Brdy se řadí informační a komunikační činnosti, 

peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí či profesní, vědní a technické činnosti. 

Ve městě je tedy relativně velká část pracovní síly zaměstnaná ve službách, zatímco tradiční odvětví 

pozvolna upadají. 

Tabulka 9 Struktura zaměstnanosti v Mníšku pod Brdy a srovnání s Českou republikou 

Sledovaný ukazatel 
Hodnoty 

pro Mníšek 
pod Brdy 

Hodnoty pro 
Českou 

republiku 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (podíl na celkové populaci) 48,9 % 48,7 % 

▪ z toho zaměstnaní 92,6 % 90,2 % 

o zemědělství, lesnictví, rybolov (CZ-NACE A) 0,9 % 2,7 % 

o průmysl (CZ-NACE C) 17,4 % 25,4 % 

o stavebnictví (CZ-NACE F) 6,1 % 6,8 % 

o obchod, opravy motorových vozidel (CZ-NACE G) 11,1 % 10,2 % 

o doprava a skladování (CZ-NACE H) 5,5 % 5,6 % 

o ubytování, strava a pohostinství (CZ-NACE I) 3,9 % 3,1 % 

o informační a komunikační činnosti (CZ-NACE J) 5,1 % 3,0 % 

                                                 

6 Tento údaj byl získán 11. prosince 2017. 
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Sledovaný ukazatel 
Hodnoty 

pro Mníšek 
pod Brdy 

Hodnoty pro 
Českou 

republiku 

o peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-NACE K) 4,0 % 2,5 % 

o činnosti v oblasti nemovitostí, profesí, vědy, techniky 
a administrativy (CZ-NACE L + M + N) 

11,7 % 7,8 % 

o veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (CZ-NACE O) 7,0 % 5,9 % 

o vzdělávání (CZ-NACE P) 4,8 % 6,0 % 

o zdravotní a sociální péče (CZ-NACE Q) 6,7 % 6,5 % 

o ostatní CZ-NACE (B + D + E + R) 4,4 % 3,4 % 

o nezjištěno 11,5 % 11,2 % 

Zdroj: Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

V Mníšku pod Brdy není lokalizována žádná firma s více než 200 zaměstnanci, což je způsobenou 

relativně malou velikostí města a krátkou dojezdovou dobou do Prahy. V relativním přepočtu je 

v Mníšku 4,04 zaměstnavatelů na 100 obyvatel. Na úrovni okresu je to pak 5,15, v kraji 3,38 a v rámci 

celé ČR 4,79. Dvě největší firmy v Mníšku bod Brdy z pohledu obratu se v rámci okresu Praha-západ 

řadí na 12. místo a 29. místo. Z pohledu počtu zaměstnanců se do první 50 v okresu řadí pouze jedna 

společnost se sídlem v Mníšku. 

Tabulka 10 Podnikatelská struktura ve městě Mníšek pod Brdy 

Velikostní kategorie zaměstnavatelů 
(podle počtu zaměstnanců) 

Počet zaměstnavatelů v kategorii 

500 a více 0 

250 – 499 0 

200 – 249 0 

100 - 199 1 

50 - 99 7 

20 – 49 9 

10 - 19 13 

méně než 10 193 

Zdroj: Databáze Amadeus s verifikací v databázi ARES 

Z analýzy největších zaměstnavatelů vyplynulo, že závislost nízké míry nezaměstnanosti na veřejném 

sektoru je spíše slabší. Mezi 29 největšími zaměstnavateli jsou dvě základní a dvě mateřské školy, 

školní jídelna a samotné Město. Největším zaměstnavatelem ve Mníšku je softwareová firma Bohemia 

Interactive, a.s., která je primárně zaměřena na vývoj her. 

Tabulka 11 Identifikace nejvýznamnějších zaměstnavatelů se sídlem v Mníšku pod Brdy 

Zaměstnavatel Počet zaměstnanců 

Bohemia Interactive, a.s. 100-199 

Evraz Nikom, a.s. 50-99 

abasto, s.r.o. 50-99 

Martin Uher, s.r.o. 50-99 

H.A.Kovochem, s.r.o. 50-99 

Magdalena, o.p.s. 50-99 
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Zaměstnavatel Počet zaměstnanců 

ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 50-99 

Město Mníšek pod Brdy 50-99 

Wamag, s.r.o. 20–49 

S.P.T., s.r.o. 20–49 

CZ Plachetka, s.r.o. 20–49 

Kvartex, s.r.o. 20–49 

Domov pro seniory pod Skalkou 20–49 

Alutherm CZ, s.r.o. 20–49 

ADR – Trans, s.r.o. 20–49 

Michaela Zavadilová 20–49 

Mateřská škola, Nová 499 20–49 

Mateřská škola, 9. května 575 10-19 

Kovobrasiv Mníšek, s.r.o. 10-19 

Ikoz cz, s.r.o. 10-19 

Ikoz, s.r.o. 10-19 

Josef Maxa 10-19 

Tomáš Spálenka 10-19 

Gastro Prag Group, s.r.o. 10-19 

Topaz Tour company, s.r.o. 10-19 

Marjána, s.r.o. 10-19 

ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 10-19 

Gastro City Group, s.r.o. 10-19 

Bezpečnostní agentura Soba, s.r.o. 10-19 

Zdroj: Databáze ARES a databáze Amadeus 

Rozvojové plochy jsou dle Územního plánu Mníšku pod Brdy rozmístěny téměř rovnoměrně ve všech 
sídlech a často se jedná o již započaté plochy. Nová významná rozvojová plocha umístěna na 
východním okraji města a vymezená je pro komerční i nekomerční občanskou vybavenost a bydlení. 

3.2 Trh práce 

V Mníšku pod Brdy jsou z pohledu zaměstnanosti nejdominantnějšími odvětvími průmysl a obchod 

a opravy motorových vozidel. Míra zaměstnanosti ekonomicky aktivitních obyvatel byla v roce 2011 

na úrovni celé republiky v průměru 89,6 % u žen a 90,6 % u mužů, zatímco na úrovni města byla tato 

hodnota pro obě pohlaví podstatně vyšší a zároveň překvapivě vyšší u žen (92,8 %) než u mužů (92,4 %). 

Naproti tomu míra ekonomické aktivity žen vypočtená jako podíl ekonomicky aktivních žen vůči celé 

ženské populaci v roce 2011 (43,2 %) v Mníšku ve srovnání s průměrem ČR (43,8 %) zaostávala. 

Podíl počtu zaměstnavatelů na celkové zaměstnané populace byla v roce 2017 v Mníšku téměř dvakrát 

vyšší než v průměru České republiky. Tato rozdílnost byla tažena zejména věkovým intervalem 35 - 

44 let a také 45 - 54 let. Naopak ve věkových skupinách 60 - 64 i 65 a více let je hodnota tohoto 

ukazatele v Mníšku podprůměrná. Současná situaci by vzhledem k výchozí struktuře měla být ještě o 

něco příznivější z pohledu města Mníšek pod Brdy. 
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Tabulka 12 Trh práce v Mníšku pod Brdy z pohledu věkových skupin 

Věk Zaměstnaní muži Zaměstnané ženy Počet zaměstnavatelů 

Celkem 1 144 955 80 

15 – 24 let 69 72 0 

25 – 34 let 272 224 7 

35 – 44 let 342 259 40 

45 – 54 let 252 220 21 

55 – 59 let 117 111 7 

60 – 64 let 60 41 3 

65 a více let 32 28 2 

Zdroj: Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Město Mníšek pod Brdy mělo v roce 2011 (na základě dat posledního Sčítání lidu, domů a bytů) na 

svém území ve srovnání se třemi dalšími městy okresu Praha-západ, které mají nejpodobnější 

vzdálenost od Prahy, druhou nejnižší relativní kapacitu pracovních míst (73,54 %) v přepočtu na 

celkový počet zaměstnaných obyvatel města. Na území města pracovalo z 2 056 pracujících obyvatel 

s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy pouze 1 169 obyvatel a dalších 343 přijíždělo z okolních obcí. 

V rámci celého okresu je tato hodnota mírně podprůměrná. Město je také charakteristické nejvyšší 

relativní hodnotou celkového obratu migrujících zaměstnanců, díky nejvyššímu relativnímu 

zastoupení počtu dojíždějících zaměstnanců. Přesto je v Mníšku také nadprůměrná významnost 

vyjížďky do zaměstnání. Z tohoto zjištění vyplývá, že obsazené pracovní pozice ve městě jsou v rámci 

okresu pravděpodobně mírně nadprůměrně atraktivní v rámci okresu. Jediným městem v okresu 

s pozitivním saldem dojížďky do zaměstnání je město Rudná, což je způsobenou jeho strategickou 

pozicí (respektive významnosti logistických center) u silnice první třídy E50 spojující Prahu s Plzní 

a Německem. 

Tabulka 13 Migrace za zaměstnáním v Mníšku pod Brdy a referenčních 3 městech okresu Praha-západ 

Město 

Počet zaměstnaných osob Dojíždějící Vyjíždějící Saldo 
dojížďky 

do 
zaměstnání 

Místní  
obyv. 

Místní 
ženy 

Na 
území 
města 

Celkem Denně Celkem Ženy Denně 

Mníšek pod Brdy 2 056 926 1 512 343 283 887 432 754 -544 

Dobřichovice 1 524 697 1 115 228 173 637 280 545 -409 

Jílové u Prahy 2 040 933 1 565 277 228 752 343 646 -475 

Řevnice 1 404 632 1 039 199 156 564 259 501 -365 

okres Praha-
západ 

61 601 28 010 45 687 12 623 10 629 28 537 13 599 25 014 -15 914 

Zdroj: Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Většina obyvatel Města vyjíždějících za prací vyjíždí mimo kraj (68 %). Lze spolehlivě předpokládat, 

že dominantní část z nich pracuje v Praze. Nejčastější dojížďková doba se pohybuje v intervalu mezi 

30 a 44 minuty. Pokud roznásobíme počty osob v jednotlivých skupinách průměrnou dobou intervalu 

namísto intervalu 90 a více minut vezmeme hodnotu 100 minut, pak odhadovaná průměrná doba 

dojížďky pro obyvatele Mníšku pod Brdy, kteří musí za prací vyjíždět, je 43 minut. Na úrovni ČR je to 

o 13 minut méně, což je z pohledu Mníšku negativní zjištění, avšak tato skutečnost je kompenzována 

nižší mírou nezaměstnanosti. Ta byla v listopadu 2017 dle výsledků Výběrového šetření pracovních sil 
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MPSV ve srovnání s ostatními 78 obcemi okresu Praha-západ ve 20 nejlepších, s hodnotou 1,2 %. 

Zároveň je ve Městě v rámci okresu 15. nejlepší hodnota počtu volných pracovních míst v přepočtu na 

počet dosažitelných uchazečů. Detailní zdrojová tabulka je součástí příloh (Příloha 2). 

Tabulka 14 Vyjížďka do zaměstnání obyvatel města Mníšek pod Brdy 

Vyjíždějící, doba cesty 
Zaměstnaní 

Celkem Muži Ženy 

Vyjíždějící do zaměstnání (celkem) 1 041 532 509 

o v rámci obce 154 77 77 

o do jiné obce okresu 76 35 41 

o do jiného okresu kraje 83 44 39 

o do jiného kraje 710 369 341 

o do zahraničí 18 7 11 

Vyjíždějící denně mimo obec (z toho doba cesty) 754 390 364 

o do 14 minut 41 18 23 

o 15 - 29 minut 136 81 55 

o 30 - 44 minut 241 131 110 

o 45 - 59 minut 209 96 113 

o 60 - 89 minut 108 52 56 

o 90 a více minut 16 9 7 

Zaměstnaní bez stálého pracoviště 134 109 25 

Zaměstnaní a žáci s nezjištěným  
místem pracoviště, školy v ČR 

31 21 10 

Zdroj: Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 
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4. INFRASTRUKTURA 

4.1 Dopravní infrastruktura 

Silniční síť na území města Mníšek pod Brdy se skládá z dálnice D4, která prochází skrze území města 

(v bezprostřední blízkosti zástavby ve východní části katastrálního území Mníšek pod Brdy), z jedné 

silnice druhé třídy (II/116 - vedoucí z Nového Knína přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy do 

Řevnice), pěti silnic třetí třídy (III/1025 – primárně propojující sousední Čisovice s dálnicí D4; III/11624 

– propojující Mníšek pod Brdy s Kytínem; III/11626 – procházející centrální částí města a navazující na 

dálnici D4; III/11627 – napojující katastrální území Rymaně na dálnici D4 a na k. ú. Mníšek pod Brdy; 

III/11510 - propojující Mníšek pod Brdy s Řitkou) a většího počtu místních komunikací převážně 

obslužného charakteru napojujících zastavěné území na silniční průtahy. Centrum hlavního města 

Prahy je od Mníšku pod Brdy vzdáleno 32 km a nejbližší mezinárodní letiště, Letiště Václava Havla 

Praha, je vzdáleno 41,5 km. Obě vzdálenosti jsou při běžném provozu zdolatelné autem za 30 min. 

Návrh Územního plánu města z července 2017 počítá se 70 úpravami (výstavba, rozšíření či propojení) 

dopravní infrastruktury, a ve kterém bylo jako primární cíl definováno „zkapacitnění stávající MÚK-

exit 18 Mníšek p./Brdy a jeho navazující sítě komunikací tak, aby bylo docíleno odlehčení centrální 

části města při předpokládaném rozvoji spádového území.“ K identifikování vytíženosti silnic proběhlo 

v roce 2016 pouze u 3 komunikací procházejících územím města. Pochopitelně nejvytíženější jsou 

úseky dálnice D4. Silnice II/116 je vytížena středně a III/11624 málo. Data bohužel neposkytují pohled 

na silnici III/11626, která by některých úsecích měla být pravděpodobně nejproblematičtější. Mezi 

lety 2010 a 2016 vzrostla intenzita dopravy na silnice II/116 o 5 až 10 % (v závislosti na úseku) a na D4 

dokonce o zhruba 20 %. Naproti tomu intenzita dopravy významně poklesla (o 35 %) na silnici III/11624 

vedoucí do Kytína. 

Tabulka 15 Atributy využití silnic ve městě Mníšek pod Brdy 

Silnice 
Označení 
sčítacího 

úseku 

Denní 
průměrná 
intenzita 

(6-18 hod.) 

Celodenní 
průměrná 
intenzita 

(0-24 hod.) 

Špičková 
hodinová 
intenzita 

Alfa 
koef. 

Beta 
koef. 

Gama 
koef. 

Poměr 
směrů 

D4 1-0168 18 406 24 299 3 937 1,26 1,10 1,15 71:29 

D4 1-0159 20 662 27 193 4 405 1,12 1,09 1,03 78:22 

II/116 1-2868 1 600 1 988 284 0,99 1,03 0,96 74:26 

II/116 1-4198 1 492 1 855 265 0,99 - - 59:41 

III/11624 1-6150 302 374 53 - - - - 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Celostátní sčítání dopravy 2016 

Z výše prezentovaných koeficientů vyplývá, že o letní neděli je dálnice D4 oproti průměru celého roku 

více využívána, zatímco na silnici II/116 bývá vytíženost stejná. V letním pracovním dni jsou obě 

zmíněné silnice využívány nadprůměrně. Z pohledu na odpolední nedělní návratovou špičku je zřejmé, 

že většina aut projíždějící po dálnici D4 v Mníšku pod Brdy jede směrem na Prahu (78 %) a významná 

část z nich sjíždí na exitu 18. Zároveň z dat vyplývá, že v neděli odpoledne využívají obyvatelé 

Řevnice a přilehlých obcí silnice II/116 pro návrat z víkendového pobytu. 
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Obrázek 3 Vytíženost silnic ve městě Mníšek pod Brdy 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Celostátní sčítání dopravy 2016 
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Ve městě Mníšek pod Brdy jsou dvě vlakové stanice (Mníšek pod Brdy a Rymaně), které leží na 

železniční trase č. 210 (Praha – Dobříš). Lokalizace stanic vůči území i centru města není optimální, 

jelikož se obě nacházejí v jihovýchodní části města. Dobrá návaznost autobusů na vlaky přijíždějící 

do Mníšku je vytvořena jen na část spojů, a tak někteří obyvatelé jsou nepřímo donuceni dojít do 

centra města 2 kilometry pěšky. Spojení veřejnou dopravou s Prahou je optimální autobusem 

z náměstí F. X. Svobody (zastávka Mníšek pod Brdy, náměstí) do pražského Smíchovského nádraží. 

Z tohoto náměstí také vyjíždějí autobusy do okolních obcí. Z tohoto pohledu je také velmi významná 

zastávka Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.), která má strategickou pozici přímo u dálnice D4 a staví na 

ní například autobus jedoucí do Dobříše a Příbrami. Nicméně je třeba podotknout, že v opačném 

směru dálnice D4 ve směru Příbram – Dobříš – Praha zastávka Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.) v 

současné době není. Hromadnou dopravu zajišťují především autobusové linky pražské integrované 

dopravy č. 314, 317, 318, 320, 321, 448, 449 a 488. 

Obrázek 4 Identifikace autobusových zastávek ve městě Mníšek pod Brdy7 

 

Zdroj: Webové stránky města Mníšek pod Brdy, mapy.cz, idos.cz 

                                                 

7 Legenda: 1 - Mníšek pod Brdy, náměstí; 2 – Mníšek pod Brdy, Pražská; 3 – Mníšek pod Brdy, sídliště; 4 – Mníšek pod Brdy, Na 

Kvíkalce; 5 – Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, U křížku; 6 – Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota; 7 – Mníšek pod Brdy, Žel. zast. 
Rymaně; 8 – Mníšek pod Brdy, Nad Špějcharem; 9 – Mníšek pod Brdy, U Šibenice, 10 - Mníšek pod Brdy, žel. st.; 11 – Mníšek 
pod Brdy, u hřbitova 12 – Mníšek pod Brdy, Čísovická; 13 – Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.); 14 – Mníšek pod Brdy, u hřiště. 
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Město Mníšek pod Brdy mělo v posledních 3 letech jednu z nejnižších hodnot investic do dopravní 

infrastruktury, ve vyjádření jako podílu celkových výdajů obce, v rámci srovnatelných měst a obcí 

v okrese Praha-západ. Do dopravy město investovalo v průměru 8 % celkových výdajů, zatímco ve 

srovnávaných obcích byl průměr 16,6 %. Přesto v roce 2016 byly výdaje na dopravu v Mníšku alespoň 

průměrné, jelikož v Mníšku došlo k růstu této hodnoty a v ostatních obcích byl velký meziroční pokles. 

Významná část silnic, například v okolí Základní školy Komenského 420, není vybavena chodníkem. 

Město za účelem zlepšování v oblasti pěší dopravy realizuje projekt Bezpečné a bezbariérové chodníky 

v Mníšku pod Brdy, který je spolufinancovaný Evropskou unii. Jeho cílem je umožnit chodcům 

bezpečný a bezbariérový pohyb po páteřních komunikacích města v ulicích Lhotecká a Dobříšská. 

Projekt však neřeší problémovou oblast okolo zmíněné základní školy. 

Tabulka 16 Výdaje obcí na rozvoj dopravy 

Obec Oblast 
2014 

(tis. Kč) 
2015 

(tis. Kč) 
2016 

(tis. Kč) 

2014 
(relat.) 

2015 
(relat.) 

2016 
(relat.) 

Mníšek pod Brdy 

Celkem 122 128 161 301 98 082 - - - 

Doprava 14 139 6 851 8 146 11,58 % 4,25 % 8,31 % 

Pozemní komunikace 11 402 3 771 5 199 9,34 % 2,34 % 5,30 % 

- Silnice 9 733 3 613 4 543 7,97 % 2,24 % 4,63 % 

Silniční doprava 2 737 3 080 2 912 2,24 % 1,91 % 2,97 % 

Dobřichovice 

Celkem 90 939 89 610 46 975 - - - 

Doprava 12 141 16 379 1 607 13,35 % 18,28 % 3,42 % 

Pozemní komunikace 11 842 16 099 1 292 13,02 % 17,97 % 2,75 % 

- Silnice 8 882 13 570 570 9,77 % 15,14 % 1,21 % 

Silniční doprava 299 280 316 0,33 % 0,31 % 0,67 % 

Jílové u Prahy 

Celkem 91 853 114 247 77 652 - - - 

Doprava 19 869 32 937 7 351 21,63 % 28,83 % 9,47 % 

Pozemní komunikace 18 967 31 572 6 984 20,65 % 27,63 % 8,99 % 

- Silnice 14 638 29 852 3 691 15,94 % 26,13 % 4,75 % 

Silniční doprava 903 1 215 367 0,98 % 1,06 % 0,47 % 

Řevnice 

Celkem 47 308 141 153 52 893 - - - 

Doprava 8 233 38 650 5 226 17,40 % 27,38 % 9,88 % 

Pozemní komunikace 7 921 38 650 5 226 16,74 % 27,38 % 9,88 % 

- Silnice 7 391 38 142 4 333 15,62 % 27,02 % 8,19 % 

Silniční doprava 312 0 0 0,66 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

V Mníšeckém regionu je vyznačeno více jak 150 km přírodních cyklistických tras, které jsou v terénu 

značeny barevným pásovým značením. Cyklotrasy vytvářejí tři navzájem propojené okruhy - červený, 

modrý a zelený. Za hlavní lze považovat cyklotrasu č. 8129, která nese název Mníšecko a částečně se 

překrývá s „červeným okruhem“. Je dlouhá zhruba  40km. Jedná se v podstatě o jakousi Brdskou 

hřebenovku. Trasa vede z Prahy do Radotína, dále pokračuje přes řeku Berounku  do Lipenců,  poté 

stoupá přes Cukrák do Jílovíště.  Dále je trasa značena podél Všenorského potoka do Černolic a po 

hřebenovce až k poutnímu místu Skalka týčícímu se nad Mníškem pod Brdy. Tato cyklotrasa dále 

pokračuje po Brdské hřebenovce, přes Knížecí Studánky až k původní kamenné rozhledně na Studeném 

vrchu. Další variantou je cyklotrasa č. 8130, překrývající se částečně s „modrým okruhem“ a vedoucí 
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od řeky Vltavy k řece Berounce, s přibližnou délkou 25 km. Trasa začíná v Davli a přes Sloup,  

Hvozdnici a Čísovice nás zavede do Mníšku pod Brdy. Z Mníšku vystoupá opět přes poutní místo Skalka 

na hřeben Brd a poté už jen klesá k řece Berounce do Řevnice nebo přes Halouny do Zadní Třebáně.   

„Zelený okruh“, který měří 37 kilometrů, se nachází jihozápadně od Mníšku (a zároveň prochází 

katastrálním územím Rymaně a Mníšek pod Brdy) a vede do Hostomic. Vzhledem k rozsáhlé síti dalších 

cyklotras a lesních cest, si lze výše uvedené trasy libovolně zkrátit či naopak prodloužit. Komplexní 

pohled na umístění třech zmíněných okruhů cyklotras prezentuje Obrázek 5. Přiblížené mapy 

jednotlivých cyklostezek pro území Mníšecka jsou umístěny v přílohách (        Příloha 4,         Příloha 

5 a Příloha 6). 

Obrázek 5 Hlavní cyklotrasy procházející územím města Mníšek pod Brdy 

 

Zdroj: www.cykloserver.cz  

4.2 Technická infrastruktura 

Z Územního plánu Mníšku pod Brdy vyplývá, že vodovodní síť je v dobrém stavu a je na ní napojeno 

92 procent obyvatel města. „Zásobování pitnou vodou je z vodárenské soustavy Želivka nově 

vybudovaným vodovodním přivaděčem Baně – VDJ Mníšek“8, který zvládá poskytovat vodu 

v dostatečném objemu i kvalitě. Nicméně samotné vodovodní potrubí bude vyžadovat průběžnou 

údržbu. Dle Územního plánu jsou „pro nové rozvojové plochy navržena napojení na vodovod a 

kanalizaci“8 a zasíťování z pohledu elektrické energie je pro rozvojové plochy i již zastavěné části 

města ve vyhovující míře a kvalitě. Je pravděpodobné, že některé z rozvojových ploch budou 

                                                 

8 Územní plán Mníšek pod Brdy: Textová část – návrh (červenec 2017) 
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v budoucnu zásobeny z vlastních studní, z důvodu finančních, technických či vlastnických bariér jejich 

napojení na vodovodní soustavu. 

Problematika kanalizací byla v Mníšku pod Brdy do nedávna závažným tématem. Dle Územního plánu 

města odpovídala kapacita mechanicko-biologické čističky odpadních vod v roce 2014 velikosti 

populace o 6 000 občanech. Z pohledu demografického výhledu by tak nejpozději v roce 2020 byla 

tato kapacita ČOV nedostačující. Situaci ale komplikoval vysoký podíl balastních vod, který snižoval 

efektivitu odvádění a čištění vody, a zapříčinil mírně přetížení ČOV již při stávajícím počtu obyvatel. 

Pro účely řešení tohoto problému vznikla již v roce 2011 Studie rozšíření a intenzifikace ČOV Mníšek 

pod Brdy, ve které byla projektována kapacita na 9 750 „ekvivalentních obyvatel“. Město zveřejnilo 

veřejnou zakázku na rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v červnu 2014. 

K realizaci projektu došlo mezi zářím 2014 a zářím 2015. Od srpna 2016 je zrekonstruovaná a rozšířená 

ČOV trvale v provozu. Vzhledem ke zmíněným problémům byly pro nově využité rozvojové plochy 

vytvářeny oddělené splaškové kanalizace. A to z důvodu, aby se nezvyšovala zátěž ČOV, která je 

propojena s jednotnou kanalizací pro většinu města (mimo okrajové zástavby). Ilustrativní mapa 

vodovodní a kanalizační sítě je součástí příloh (Příloha 3). 

Současná úroveň plynofikace je dle Územního plánu na dostatečné úrovni. Územím města prochází 

koridor potrubní trasy vysokotlakého plynovodu. Dle SLDB 2011 bylo plynofikován 48 % rodinných 

domů, 84 % bytových domů a v přepočtu na obyvatele cirka 70 % občanů města. Jediným sídlem, kde 

plynofikace nepřipadá z ekonomických důvodů v úvahu je Rymaně. Pokrytí mobilním internetem 

v případě 3G sítí není v případě dominantních operátorů dokonalé, ale nízkofrekvenční 4G sítě 

pokrývají celé území města. Slušnou míru variability nabízí i trh s kabelovým internetem. 
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5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V Mníšku pod Brdy je přítomno 9 společností, které byly Českým hydrometeorologickým 

ústavem shledány jako zdroj znečišťování životního prostředí. Z pohledu zátěže ŽP 

jednoznačně dominuje společnost označená v následující tabulce číslem 7. Jedná se o 

společnost s ručením omezeným S.P.T., jíž primárním zaměřením je zpracování kovového 

odpadu a katalyzátorů. Problémem jsou také nenulové hodnoty emisí nebezpečných 

sloučenin uhlíku, chlóru, vodíku a kyslíku. Vystavení organismu těmto látkám v nadlimitních 

dávkách může způsobit „poruchy růstu, poškození imunitního systému, zvýšený výskyt 

onemocnění rakovinou či poškození reprodukčních funkcí.“9 Data o emisích z roku 2015 

nenasvědčují o akutním riziku v dané oblasti - limitní hodnoty byly výrazně vzdáleny, 

nicméně je nutné situaci průběžně kontrolovat a to zejména v kontextu potenciálního 

rozvoje společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., ale i činnosti drobných podnikatelů a 

OSVČ, které mohou svou činností negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Tabulka 17 Emise znečišťujících látek (v tunách) devíti společnostmi působícími v Mníšku pod Brdy (rok 2015)10 

Látka \ označení firmy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tuhé znečišťující látky 0,041 0,002 0,115 0,04 n. a. 0,147 2,039 0,028 0,002 

Oxid siřičitý   1,325 0,06 n. a.  36,219 0,354  

Oxidy dusíku 0,767  3,035 0,25 n. a. 0,317 1,469 0,012  

Oxid uhelnatý   1,697 0,3 n. a. 0,078 1,878   

Těkavé organické látky (VOC) 0,041    n. a.     

Fluor a jeho anorganické 
sloučeniny,  vyjádřené jako F 

0,0004    n. a.     

Plynné sloučeniny chloru 
vyjádřené jako chlorovodík 

0,0004    n. a.     

Trganické látky vyjádřené  
jako TOC 

  0,708 0,01 n. a.   0,006 0,56 

Polychlorované dibenzodioxiny 
a dibenzofurany 

    n. a. >0    

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky 

    n. a. >0    

Polychlorované bifenyly     n. a. >0    

Organické sloučeniny chloru, 
vyjádřené jako Cl 

    n. a. >0    

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

Souhrnně je okres Praha-západ v přepočtu na počet obyvatel výrazně podprůměrným producentem 

znečištění v rámci České republiky. Nejblíže se blíží průměru v emisích tuhých znečišťujících látek a 

oxidu uhelnatého, ale množství jejich emise je stále nižší než polovina průměru za celou ČR. Nicméně 

čistě z pohledu malých zdrojů znečistění je v okrese nadprůměrná emise oxidu siřičitého a oxidu 

                                                 

9 Integrovaný registr znečišťování (https://www.irz.cz/node/81) 
10 Legenda k nadpisům sloupců: 1 = ALUTHERM CZ s.r.o.; 2 = CAG s.r.o.; 3 = EVRAZ NIKOM, a.s.; 4 = H.A.KOVOCHEM spol.s.r.o..; 

5 = KOVOBRASIV Mníšek, spol.s r.o.; 6 = KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. - Divize Kovohutě Mníšek; 7 = S.P.T. spol. s r.o.; 8 = UVR 
Mníšek pod Brdy a.s. - kotelna LTO; 9 = WAMAG, spol. s r.o. 
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dusíku. V Mníšku pod Brdy je pak emise oxidu siřičitého přibližně na 62 % průměru (za předpokladu 

imise pouze devíti zmíněnými emitenty znečištění) v přepočtu na počet obyvatel. Imise ostatních 

znečišťujících látek je relativně malá. Nejbližší hydrometeorologické stanice s automatizovaným 

měřícím programem jsou v Berouně a Praze-Libuši. Nelze tedy detailně hodnotit kvalitu ovzduší ve 

městě. Z pohledu stanice v Berouně je v okolí Mníšku pod Brdy zvýšené znečištění oxidem dusičitým 

a polétavým prachem o velikosti 10 mikrometrů. Nicméně naměřené hodnoty zdaleka nepřekračují 

imisní limity. Stanice v Praze-Libuši pak u dvou velikostních typů polétavého prachu i oxidu siřičitého 

poukazuje na spíše nadprůměrně dobré hodnoty ve srovnání se zbytkem České republiky. 

Tabulka 18 Roční průměrné koncentrace škodlivých látek (µg/m3) a jejich limity 

Znečišťující látka 
Stanice Beroun 

(pořadí nejhorší hodnoty) 
Stanice Praha-Libuš 

(pořadí nejhorší hodnoty) 
Limit koncentrace 

Oxid dusičitý  26,6 (16. z 96) 17,6 (43. z 96) 40,0 

Polétavý prach (PM10)  24,8 (47. ze 152) 19,6 (113. ze 152) 40,0 

Polétavý prach (PM2,5)  17,4 (47. z 81) 15,8 (61. z 81) 25,0 

Oxid siřičitý n. a. 2,4 (15. z 20) 20 

Oxidy dusíku 14,1 (8. z 19) n. a. 30 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

Zastoupení jednotlivých druhů pozemků na území Mníšku pod Brdy se významně liší od 

celorepublikového průměru. Tabulka 19 prezentuje toto porovnání. Ve městě je výrazně více zahrad 

a lesních pozemků, což je z pohledu životního prostředí pozitivním zjištěním. Nicméně větší rozloha 

lesů nemá přímý vliv na mikroklima zastavěné části všech tří obcí a pouze omezuje dálkový přenos 

imisí zejména ze západního směru. Naopak se zde vyskytuje relativně málo orné půdy, trvalých 

travních porostů a vodních ploch. Zároveň je v Mníšku patrná mírně zvýšená zastavěnost území včetně 

ostatních ploch, které zahrnují zejména manipulační plochy, silnice a ostatní komunikace. Přítomnost 

dálnice D4, zvýšená hustota obyvatel a o 14 procent vyšší podíl výměry zastavěných a ostatních ploch 

na celkové rozloze města jsou faktory zhoršujícími stav ovzduší a i další oblasti ŽP. Detailnější pohled 

na strukturu pozemků v Mníšku, s ohledem na způsob jejich využití, je součástí příloh (Příloha 7). 

Tabulka 19 Srovnání pozemkové struktury v Mníšku pod Brdy s Českou republikou (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.) 

Druh pozemku 
Podíl na celkové výměře 

(Mníšek pod Brdy) 
Podíl na celkové výměře 

(Česká republika) 

Orná půda 26,68% 37,68% 

Zahrada 5,83% 2,08% 

Ovocný sad 0,70% 0,58% 

Trvalý travní porost 6,92% 12,69% 

Lesní pozemek 46,38% 33,83% 

Vodní plocha 1,29% 2,10% 

Zastavěná plocha 2,04% 1,68% 

Ostatní plocha 10,16% 8,99% 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

Kvalita půdy hodnocená prostřednictvím tzv. bonitovaných půdně ekologických jednotek ukazuje na 

špatné podmínky pro zemědělskou produkci. Zhruba polovinu území tvoří nezemědělská půda. Zbytek 

je složen z půd čtvrté (půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností) a páté třídy (půdy 

s velmi nízkou produkční schopností) ochrany, tedy dvou nejnižších stupňů ochrany. Bonitně 
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nejcennější půdy, půdy s nadprůměrnou produkční schopností ani půdy s průměrnou produkční 

schopností se na území města nenacházejí.11 Webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy 

Státního pozemkového úřadu nemá ve své databázi žádnou událost, při které by došlo k erozi půdy. 

Územní plán města Mníšek pod Brdy identifikuje problém s bezpečností odvodu přívalových srážek 

zejména z lesních porostů. Tento problém, který vzniká vlivem zastavění přirozených odtokových 

drah, bude „vhodné řešit v součinnosti s okolními obcemi a zpracovat studii odtokových poměrů, ze 

které by bylo možné dimenzovat objekty protipovodňových opatření zamezujících odtoku srážkových 

vod přes zahrady domů.“12 

Problematika hlukové zátěže je pro část občanů města velmi aktuální. V některých úsecích dálnice 

vedoucích skrze město (ve směru na Strakonice) jsou proluky mezi protihlukovými stavbami, které 

nejspíše zapříčiňují výrazné překračování hlukových limitů v obytných zónách. Za podpisové podpory 

občany města požádali radní Mníšku pod Brdy středočeskou hygienickou stanici o provedení 

kvalifikovaného měření hluku. Ta jej však odmítla realizovat. Problémová situace se očekává 

například u Základní školy Komenského 420 nebo u nových rodinných a bytových domů v Edenu.13 

Pokud by hluk nepřekročil povolené limity, pak by finanční náklady spojené s případnou výstavbou 

protihlukové stěny byly plně v režii města.14 Prioritizovaným řešením je vybudování protihlukového 

valu. Nicméně v úseku u hřbitova, u školy a u podchodu nejde postavit val, jelikož se jedná o pozemek 

ŘSD, kde může stát pouze protihluková stěna. Město tak plánuje měření hluku na vlastní náklady a to 

u hřbitova, u školy a uvnitř Edenu, přičemž první dvě z měření by měla město stát přibližně 80 tis. Kč 

a poslední jmenované by měl financovat developer Edenu.15 

Město ve srovnání s porovnatelnými městy/obcemi okresu Praha-západ investovalo v roce 2016 do 

ochrany životního prostředí vyšší než mediánový podíl celkových výdajů za sledované období, a to 

konkrétně 12,29 % (tj. 12,05 milionu Kč). Některé srovnávané obce nejsou prezentovány v tabulce. 

V Rudné byl podíl výdajů na ochranu ŽP na celkových výdajích 11,66 %., v Horoměřicích 8,46 %, 

v Dolních Břežanech 7,74 % a v Psárech 19,05 %. Z pohledu relativní objemnosti jedné ze složek výdajů 

na ochranu ŽP, výdajů na péči o veřejnou zeleň, se Mníšek pod Brdy v roce 2016 řadil (hodnotou 

3,93 %) také na přední příčky v rámci okresu. Tento podíl byl v Rudné 3,80 %, v Horoměřicích 3,48 %, 

v Dolních Břežanech 1,33 % a v Psárech 4,96 %. V oblasti investic do odvádění a čistění odpadních vod 

a pitné vody mělo město Mníšek pod Brdy v roce 2016 podprůměrné výdaje, což je způsobeno enormní 

investicí téměř 57 milionu korun (více než třetina všech výdajů) do rozšíření a rekonstrukce čističky 

odpadních vod v roce 2015 a následné snížené potřeby údržby a drobných rekonstrukcí. Ve městě je 

Usnesením č. 10-10/2015 2015 provozován Ekologický fond, z něhož by měly být hrazeny náhradní 

výsadby za kácení dřevin na území města a další projekty v oblasti životního prostředí. 

Do životního prostředí přinášejí finanční prostředky i spolky, například Hnutí Brontosaurus, které je 

spolufinancované nadacemi či ministerstvy. Nezanedbatelná je i činnost spolků, základní školy, 

občanů a podnikatelů na zlepšení životního prostředí na principu dobrovolnosti. 

                                                 

11 Zdroje: Mapový portál Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy; Celostátní databáze BPEJ Státního pozemkového úřadu 
12 Územní plán Mníšek pod Brdy: Textová část – odůvodnění (červenec 2017)  
13 Zdroj: Portál Náš REGION – Příbramsko (16. 1. 2018) 
14 Zdroj: www.zpravyzmnisku.cz (18. 12. 2017) 
15 Zdroj: Zpravodaj městečka pod Skalkou (ročník 43, číslo 270, březen 2018) 

http://www.zpravyzmnisku.cz/
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Dominantní složkou výdajů na ochranu životního prostředí je nakládání s odpady. Město této 

problematice věnuje na svých webových stránkách samostatnou větev odkazů. Město provozuje sběrný 

dvůr na adrese Řevnická 1484, jehož obvyklá provozní doba je úterý až čtvrtek 8 – 12 a 14 – 17 hodin, 

a dále pak v sobotu mezi 8 a 12 hodinou. Je na něm možné odevzdávat bioodpad i velkoobjemový 

odpad. K vývozu popelnic dochází jednou týdně, v závislosti na lokalitě buď v pondělí, nebo v úterý. 

Pytle od chat jsou v letním období sváženy jednou týdně. Detaily ohledně objednání popelnice a 

zpoplatnění služby jsou také prezentovány na stránkách města. K třídění odpadu dochází díky 

velkoobjemovým kontejnerům na 24 lokacích. Ve městě jsou také dva speciální kontejnery na oděvy, 

látky, boty a textil sloužící pro potřeby potřebných skrze neziskové organizace. Ve městě je také 

velkoobjemový kontejner na elektroodpad. Město se intenzivně zabývalo problematikou efektivnosti 

provozu systému svozu a likvidace odpadů a v roce 2012 vydalo vyhodnocující studií, ve které navrhlo 

opatření pro zvýšení efektivnosti systému. 

Tabulka 20 Výdaje na ochranu životního prostředí v Mníšku pod Brdy a dalších obcích okresu Praha-západ 

Rozvahová položka 
01-09/2017 
Mníšek pod 

Brdy 

2016 
Mníšek pod 

Brdy 

2016 
Jílové u 
Prahy 

2016 
Dobřichovice 

 

2016 
Řevnice 

 

Celkové výdaje obce (tis. Kč) 73 352 98 082 77 652 46 975 52 893 

Ochrana ŽP 11,33 % 12,29 % 17,54 % 10,89 % 10,41 % 

• Nakládání s odpady 7,96 % 8,35 % 11,74 % 7,22 % 8,44 % 

o Sběr a svoz komunálních odpadů 3,95 % 4,28 % 7,00 % 7,22 % 5,26 % 

o Sběr a svoz nebezpečných 
Odpadů 

- - 0,15 % - 0,16 % 

o Sběr a svoz ostatních odpadů 2,74 % 2,41 % 2,40 % - 1,27 % 

o Využívání a zneškodňování 
   nebezpečných odpadů 

0,04 % - - - - 

o Využívání a zneškodňování  
   komunálních odpadů 

1,21 % 1,65 % - - 1,65 % 

o Využívání a zneškodňování  
   ostatních odpadů 

 -  - - - 0,05 % 

o Ostatní nakládání s odpady 0,02 % 0,01 % 2,19 % - 0,05 % 

• Ochrana přírody a krajiny 3,36 % 3,93 % 5,80 % 3,67 % 1,96 % 

o Péče o veřejnou zeleň 3,36 % 3,93 % 5,80 % 3,67 % 1,96 % 

Vodní hospodářství 1,48 % 2,13 % 2,12 % 0,89 % 4,98 % 

• Odvádění a čištění odpadních vod 1,32 % 1,24 % 0,80 % 0,67 % 1,53 % 

• Pitná voda 0,15 % 0,89 % 1,26 % 0,21 % 2,87 % 

• Voda v zemědělské krajině  - - 0,06 % - - 

• Vodní toky a vodohospodářská díla - - - - 0,58 % 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky)  
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6. VYBAVENOST 

6.1 Bydlení 

Detailní pohled na strukturu a kvalitu bydlení poskytuje Sčítání lidu, domů a bytů. To naposledy 

proběhlo v roce 2011. Jelikož dynamika velikosti populace ve městě Mníšek pod Brdy byla od tohoto 

roku velmi vysoká, tak nebude možné přesněji určit aktuální nabídku volných domů a bytů. Přesto je 

analýza výsledků SLDB 2011 klíčová. Sčítání zaevidovalo 4 632 osob s obvyklým pobytem v Mníšku pod 

Brdy, přičemž dílčí sčítání zaměřená na bytový fond a fond domovní nezískala kompletní informace o 

území a liší se ve zjištěném počtu obyvatel jak mezi sebou, tak vůči celkové kompozitní hodnotě. 

V roce 2011 bylo identifikováno celkem 2 067 bytů, z toho 982 bylo v rodinných domech, 1 050 

v bytových domech a u 35 nebyl typ klasifikován. Většina bytových domů byla vystavěna před rokem 

1970. Počet neobydlených bytů byl 360, z toho 200 v rodinných domech a 155 v bytových domech 

(5 opět nebylo zařazeno). Až 286 z 360 neobydlených bytů bylo způsobilých k nastěhování ihned. 

Tabulka 21 Počty domů a bytů ve městě Mníšek pod Brdy a jejich zalidněnost (2011) 

Sledovaná jednotka Počet domů Počet bytů Počet obyvatel (z 4 340) 

rodinné domy 873 982 2 250 

bytové domy 134 1 050 2 090 

rekreační objekty 27 - - 

Zdroj: Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Tabulka 118) 

Celkem 236 obyvatel bydlících v rodinných domech a 102 žijících v bytě panelového domu (v rámci 3 

blíže nespecifikovaných bytových domů) nemělo v roce 2011 připojení na vodovod. To však není 

z pohledu vedení města vnímáno jako problematická záležitost, jelikož dle nejaktuálnějšího návrhu 

nového Územního plánu města Mníšek pod Brdy a na něj navazující dokumentace Vyhodnocení vlivů 

návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na životní prostředí je pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou 

potřebu zásobeno 92 % obyvatel, kteří mají trvalé bydliště ve městě. Ostatní obyvatelé využívají 

soukromé studny. Tento stav je považován za dostačující a k rozšiřování vodovodní sítě by mělo 

v budoucnu docházet pouze v souvislosti s novou bytovou výstavbou.  

Tabulka 22 Technická vybavenost bytových jednotek v Mníšku pod Brdy 

Technické vybavení 
Rodinné domy 
(celkem 873) 

Bytové domy 
(celkem 134) 

Počet obyvatel 
(celkem 4 421) 

přípoj na kanalizační síť 477 130 3 658 

vodovod 643 131 4 083 

plyn 419 113 3 169 

ústřední topení 601 51 3 124 

Zdroj: Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Tabulka 117) 

V uplynulých 10 letech zažila bytová výstavba největší rozmach v rámci okresu Praha-západ právě 

v Mníšku pod Brdy a to zejména díky letům 2011 a 2012. Přesto nabídka bytů k prodeji či pronájmu 

není nikterak vysoká z pohledu možnosti udržení migračního trendu. Například na portálu Reality 

iDNES.cz bylo na začátku roku 2018 k prodeji 6 stavebních pozemků, 1 chata, 12 rodinných domů 

(převážně novostavby) a 2 byty. K pronájmu byl nabízen pouze jeden rodinný dům a žádný byt. Pro 

realističnost predikce v kapitole 2 je nutné navyšování kapacit bydlení ročně zhruba pro 150 obyvatel, 
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což do určité míry odpovídá výstavbě z posledních 2 sledovaných let, tj. 2015 a 2016. Územní plán 

města Mníšek pod Brdy počítá s výstavbou 416 nových bytových jednotek, která by měla dovolit 

přírůstek obyvatelstva města o 1 248. Avšak zhruba polovina těchto kapacit byla začátkem roku 2018 

již vyčerpána. 

Tabulka 23 Dokončené byty ve vybraných obcích okresu Praha-západ 

Město/obec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Mníšek pod Brdy 34 24 35 56 146 124 37 22 44 46 568 

Černošice 42 100 52 37 19 39 19 18 43 39 408 

Rudná 155 13 55 33 29 17 12 10 1 5 330 

Jílové u Prahy 19 77 53 27 21 12 22 21 11 10 273 

Horoměřice 134 39 61 69 47 14 59 30 5 9 467 

Dolní Břežany 69 61 168 47 17 8 3 3 9 3 388 

Psáry 51 51 49 33 25 9 12 24 22 20 296 

Dobřichovice 27 50 9 3 7 16 5 4 75 19 215 

Zdroj: Český statistický úřad 

Město Mníšek pod Brdy disponuje 2 bytovými domy o 16 respektive 24 malých bytových jednotkách, 

ubytovnou pro sociální účely o 5 až 8 jednotkách a nově také domem o 8 garsoniérách a 2 bytových 

jednotkách. V případě doložení sociální potřeby může město tyto ubytovací prostory pronajmout se 

sníženým nájmem i například pro potřeby bydlení zaměstnanců města. 

6.2 Sociální péče 

V oblasti sociálních služeb působí v Mníšku pod Brdy pouze dva poskytovatelé16 - Domov pro seniory 

Pod Skalkou a obecně prospěšná společnost Magdaléna. Dohromady tyto poskytovatelé pokrývají 7 

konkrétních sociálních služeb, z nichž 3 spadají do kategorie služeb sociální péče a 4 do služeb sociální 

prevence. Jmenovitě se jedná o „odlehčovací služby“, „domovy pro seniory“, „domovy se zvláštním 

režimem“, „služby následné péče“, „terapeutické komunity“, „terénní programy“ a „sociální 

rehabilitace“.  

Základní sociální poradenství i odborné (záleží na povaze problému) poskytuje sociální pracovník 

města, popř. sociální pracovnice v Domově pod Skalkou, odborné sociální poradenství jako takové 

poskytují jednotlivé sociální a navazující služby, popř. úřady (např. Úřad práce, ORP Černošice,) dle 

povahy konkrétního problému. 

V okrese Praha-západ je u 18 z 32 sociálních služeb evidován alespoň jeden poskytovatel v Registru 

poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V nedaleké Praze 

jsou pak nabízeny všechny sociální služby kromě terapeutických komunit. Avšak tato sociální služba 

je poskytována v okrese Praha-západ, a to právě pouze v analyzovaném Mníšku pod Brdy. 

V Mníšku chybí z 9 nejrozšířenějších sociálních služeb v České republice tyto 4: „pečovatelská služba“, 

„denní stacionáře“, „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež“, přičemž první dvě jsou co do počtu poskytovatelů vůbec nejhojnější na území ČR. Všechny 

zmíněné chybějící služby jsou ale poskytovány alespoň v některé z obcí v rámci okresu Praha-západ, 

                                                 

16 Na základě informací z Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
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v závislosti na službě buď (při prezentování pouze nejbližšího zařízení pro danou službou) ve 

Štěchovicích, Psárech, Kytíně nebo v Řevnicích. Zároveň město Mníšek pod Brdy má uzavřenou dohodu 

s pečovatelskou službou z Řevnic o poskytování služeb na území své obce a spolufinancuje její provoz 

částkou zhruba 200 tis. Kč ročně (plus poskytuje i další materiální a technickou podporu). Dále také 

z rozhovoru s ředitelem Domovů pro seniory pod Skalkou vyplynulo, že omezená forma sociálního 

poradenství je jeho institucí poskytována, a že poskytování sociální služby denního stacionáře 

ve městě by nebylo ekonomické. Dle informací poskytnutých sociálním pracovníkem Městského úřadu 

v Mníšku pod Brdy je zájem o sociální služby malý, a to převážně z důvodu neznalosti jejich nabídky.  

Problémem v rámci sociálních služeb je dostupnost různých forem sociálního bydlení, kde město má 

nedostačující kapacity. Jednou z nabízených možností sociálním pracovníkem Městského úřadu Mníšku 

pod Brdy je Nemocnice na Pleši, která nabízí práci i cenově dostupné bydlení či ubytování. 

V některých případech je také možné využít městskou ubytovnu na adrese Hladový vrch 598 a to 

teoreticky i na stálé bydlení. Nicméně celková kapacita ubytovny o 9 bytových jednotkách a zároveň 

pouze 9 osobách zapříčila stav, kdy je dlouhodobé bydlení již delší dobu obsazeno. 

6.3 Zdravotní péče 

Město Mníšek pod Brdy má na svém území dle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 

evidovaných 18 zdravotních zařízení. V přepočtu na obyvatele připadá jedno zařízení na 306 obyvatel, 

což je lepší hodnota než na úrovni okresu (394) i kraje (337). Ve městě nesídlí žádná nemocnice, což 

je vzhledem k celkovému počtu 46817 nemocnic v České republice logické. V celorepublikovém 

průměru připadá na jednu nemocnici přibližně 22 600 obyvatel a takové velikosti město Mníšek pod 

Brdy zdaleka nedosahuje. Nejbližší nemocnicí je Nemocnice Na Pleši, s.r.o. (svou odborností je 

zaměřena na onkologii a rehabilitaci), která je z centra města vzdálená autem 10 minut a autobusovou 

linkou č. 488 pouze 17 minut (z náměstí F. X. Svobody).. Obvyklý interval této linky je ve všedních 

dnech jedna hodina a o víkendech 4krát až 5krát za den. Spádovou nemocnicí pro Mníšek pod Brdy je 

nemocnice v Příbrami, které je vzdálená 30 km. 

Zdravotní středisko v ulici Komenského 886, které sídlí na stejné adrese jako malá Základní škola pro 

děti s mentálními poruchami či poruchami učení nebo chování, v sobě zahrnuje většinu 

identifikovaných poskytovatelů zdravotních služeb. Celkový počet 18 zařízení je rozložen na 7 adres 

a zahrnuje 5 praktických lékařů pro dospělé, 3 stomatologie, 2 záchranné služby, 2 laboratoře, 

internu, lékárnu, gynekologii, urologii, psychiatrii, ortopedii, ošetřovatelskou péči a logopedii. 

Jedním ze základních stavebních kamenů zdravotní prevence je dobrá dostupnost praktických lékařů. 

Těch je ve městě Mníšek pod Brdy celkem 3, což je v přepočtu na obyvatele průměrná hodnota v rámci 

České republiky. Na tisíc obyvatel města vychází 0,543 lékaře, zatímco v České republice je tento 

ukazatel o malinko vyšší (0,612). Velmi podobná hodnota je i ve Středočeském kraji (0,566) a 

významně nižší pak je v okrese Praha-západ (0,414). 

S pediatry je situace prakticky identická jako s praktickými lékař. Na úrovni České republiky vychází 

0,268 pediatra na 1 000 obyvatel, a tedy by matematicky v Mníšku měli být 1 až 2 pediatři, což 

odpovídá skutečnosti, kdy byly identifikovány 2 pediatři na území města. Vzhledem k malé velikosti 

města vychází na 1 000 obyvatel 0,362 pediatra. Vhodnější je však přepočet na dětskou populaci. Zde 

vychází na jednoho pediatra 655 dětí a na úrovni České republiky 709 dětských pacientů. Přestože se 

                                                 

17 Na základě informací z Registru poskytovatelů zdravotních služeb Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 
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situace jeví být průměrná až nadprůměrná, tak obecně v ČR je nedostatek pediatrů. Z tohoto důvodu 

je současná kapacita spíše nedostatečná. 

I nabídka zdravotních služeb stomatologie, psychiatrie, ošetřovatelské péče, gynekologie a ortopedie 

odpovídá průměru České republiky. Přítomnost zdravotních služeb urologie a logopedie je vzhledem 

k počtu obyvatel Mníšku nadstandardní. Lokalizace záchranné služby ve 2 místech předurčuje zařízení 

v ulici Skalecká 519 k obsluze spíše severní části a zařízení v ulici Komenského 866 k činnosti zejména 

v jižní části města. Dojezdová doba by ve většině případů mohla být kratší než 5 minut, což je velmi 

pozitivní zjištění, jelikož se nejedná o zákonem vynucovanou (ta je 15 minut), ale o silně doporučenou 

dobu z pohledu naděje přežití pacienta. 

Tabulka 24 Zdravotnická zařízení na území města Mníšek pod Brdy 

Identifikace zdravotnického zařízení Adresa - ulice Poskytované služby 

WELLMED s.r.o. Komenského 886 praktický lékař pro dospělé; interna 

MUDr. Michal Pirunčík Komenského 886 praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Markéta Nováková Komenského 886 praktický lékař pro děti 

MUDr. Romana Štěpánková Komenského 886 praktický lékař pro děti 

MUDr. Věra Maunová Komenského 886 praktický lékař - stomatolog 

MUDr. Michal Potůček Komenského 886 praktický lékař – stomatolog; laboratoř 

Maksym Magura Komenského 886 praktický lékař - stomatolog 

GYNEKOLOGIE MUDr. Staňková s.r.o. Komenského 886 praktický lékař - gynekolog 

MUDr. Vladimír Janeček, ortopedie Komenského 886 ortopedie 

Záchranná služba ASČR Praha-západ z.s. Komenského 886 přeprava pacientů neodkladné péče 

Lékárna U Matky Boží Komenského 886 lékárenské pracoviště 

MUDr. Věra Vojáčková Skalecká 519 praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Irena Böhmová Skalecká 519 praktický lékař - stomatolog 

Záchranná služba ASČR Praha-západ z.s. Skalecká 519 přeprava pacientů neodkladné péče 

Klinická logopedie Mgr. Hana Inderková Skalecká 124 logopedie 

Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. Ke škole 1389 ošetřovatelská péče 

MUDr. Karel Franěk, urologie Skalecké náměstí 500 urologie 

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. Včelník 1070 psychiatrie 

Zdroj: Registr poskytovatelů zdravotních služeb Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

6.4 Bezpečnost 

Jednou ze zásadních problematik v oblasti bezpečnosti je kriminalita a její intenzita či míra. V roce 

2013 v Mníšku pod Brdy dle Mapy kriminality, projektu Otevřené společnosti, o.p.s., byl index 

kriminality na hodnotě 358,8, což je 100. nejvyšší (=nejhorší) hodnota v rámci 522 obvodních oddělení 

policie v České republice. Jedná se o počet trestných činů přepočtený na 10 000 obyvatel. V průměru 

České republiky byla tato hodnota 310,3 a v průměru Středočeského kraje 294,3. Podíl objasněných 

případů byl v Mníšku 32 %, ve Středočeském kraji 38 % a v rámci celé ČR 40 %. Tento ukazatel je 

v případě Mníšku zkreslen směrem dolů o 3 % vlivem struktury počtu trestných činů, kdy mají zvýšenou 

intenzitu trestné činy s nízkou mírou objasnění (tj. krádeže věcí z automobilů a vloupání do obydlí, 

chat či chalup) a naopak je zde pouze malý relativní počet fyzických útoků či trestných činů spojených 

s drogovou činnosti, které bývají povětšinou objasněny. 
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V návaznosti na nárůst kriminality a její vysokou míru v Mníšku pod Brdy, kdy město „poskočilo město 

v policejních statistikách z 30. místa na deváté“18, vznikla v roce 2013 komise prevence kriminality. 

„Podle místního oddělení Policie ČR přibylo především opakované trestné činnosti, krádeží, ale i 

násilných trestných činů jako například rvaček.“18 Komise je devítičlenná a její schůze probíhá 

nejméně 6x ročně, ideálně jednou měsíčně. Klíčové je její propojení, skrze zvolené členy komise, se 

Základní školou Komenského 420 a sdružením Magdaléna. Pozitivní dopad se projevil již mezi roky 

2014 a 2015, kdy se Mníšku podařilo stlačit index kriminality na průměrnou hodnotu České republiky. 

Nicméně tato redukce může být z větší části způsobena růstem počtu policistů v daném období.   

Tabulka 25 Srovnání četnosti jednotlivých typů trestných činů v Mníšku pod Brdy v čase a vůči ČR 

Typ trestného činu 
Česká republika 2013 

počet (relativně) 
Mníšek pod Brdy 2013 

počet (relativně) 

Mníšek pod Brdy 2017 
počet (relativně)* 

Vraždy 182 (0,06 %) 0 (0 %) 0 (0,00%) 

Znásilnění 589 (0,18 %) 1 (0,29 %) 1 (0,52%) 

Fyzické útoky 13 714 (4,21 %) 5 (1,43 %) 12 (6,28%) 

Loupeže 3 051 (0,94 %) 1 (0,29 %) 0 (0,00%) 

Vloupání do obydlí 11 117 (3,42 %) 24 (6,88 %) 14 (7,33%) 

Vloupání do chat a chalup 4 841 (1,49 %) 43 (12,32 %) 26 (13,61%) 

Krádeže automobilů 10 736 (3,30 %) 11 (3,15 %) 5 (2,62%) 

Krádeže věcí z automobilů 41 660 (12,80 %) 60 (17,19 %) 16 (8,38%) 

Krádeže jízdních kol 9 682 (2,98 %) 6 (1,72 %) 2 (1,05%) 

Výroba, držení a distribuce drog 5 024 (1,54 %) 0 (0 %) 1 (0,52%) 

Řízení pod vlivem 9 877 (3,04 %) 14 (4,01 %) 10 (5,24%) 

Všechny zbývající činy 214 893 (66,05 %) 184 (52,72 %) 104 (54,45%) 

*Jako rok 2017 je vzat údaj za období říjen 2016 – září 2017 (aktuálnější data nejsou k dispozici). 

Zdroj: Mapa kriminality (www.mapakriminality.cz) 

Ve městě Mníšek pod Brdy výrazně vzrostl podíl fyzických útoků na celkovém počtu trestných činů, 

a to v mnohem větší míře než v České republice (v ČR došlo k absolutnímu poklesu). Naopak velmi 

poklesl počet i podíl vloupání a krádeží, jak na úrovni města, tak i na úrovni celé ČR. Značný rozdíl 

je ve významnosti trestné činnosti spojené s drogami, kdy na úrovni ČR byla v roce 2017 téměř 3 % 

všech trestných činů klasifikována jako výroba, držení či distribuce drog, zatímco v Mníšku pod Brdy 

to bylo v roce 2017 jen 0,52 %.19  

                                                 

18 Zdroj: www.irozhlas.cz (18. říjen 2013) 

19 Po rozšíření datového vzorku na období leden 2013 až září 2017 by pak hodnota podílu trestných činů spojených s výrobou, 

držením či distribucí drog byla 1,1 %, což je stále výrazně méně než v průměru České republiky. 

http://www.mapakriminality.cz/
http://www.irozhlas.cz/
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Graf 8 Srovnání indexu kriminality v období 2013 - 2017 v Mníšku pod Brdy s Českou republikou 

 
Pozn.: Jako rok 2017 je vzat údaj za období říjen 2016 – září 2017 (aktuálnější data nejsou k dispozici). 

Zdroj: Mapa kriminality (www.mapakriminality.cz) 

V Mníšku pod Brdy nesídlí profesionální hasičský záchranný sbor. Dle historických událostí na webových 

stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky jsou do Mníšku vysílány jednotky z Řevnice, 

Příbrami a případně z Prahy-Radotína. Ve městě také sídlí dva sbory dobrovolných hasičů (zhruba 45 

členů), které dokáží vyřešit významnou část incidentů a menší požáry. Dle Územního plánu města 

Mníšek pod Brdy má město vyhrazený prostor pro výstavbu hasičské zbrojnice.  

V Mníšku je také sídlo obvodního oddělení policie, které má územní působnost v 16 obcích. Od roku 

2007 začalo město Mníšek pod Brdy instalovat městský kamerový systém s cílem zvýšení bezpečnosti 

občanů. Město již nemá funkční rozhlas, který byl v minulosti využitelný pro informování občanů v 

případech živelných katastrof a dalších bezpečnostních hrozeb. V případě kalamitních situací, 

uzavírek silnic apod. jsou občané, kteří se zdarma zapojili do SMS infokanálu, informování o 

mimořádné situace bezprostředně prostřednictvím SMS.  
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7. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve městě Mníšek pod Brdy jsou začátkem roku 2018 provozovány dvě mateřské a dvě základní školy, 

přičemž zřizovatelem všech těchto čtyř zařízení je samotné město. Tři z těchto zařízení disponují 

vlastní jídelnou. Žáci Základní školy Komenského 886 docházejí na obědy do budovy ZŠ Komenského 

420, která je vzdálena zhruba 400 metrů. Tito žáci mají poruchy učení či chování nebo různé mentální 

poruchy a docházejí tak do školy, která má příliš malou kapacitu (47 žáků) na to, aby pro ni bylo 

ekonomicky efektivní provozovat vlastní jídelnu. Obě základní školy provozují školní družinu. 

Kapacita jediné běžné základní školy je 800 žáků a zřejmě nebude z pohledu prognózovaného vývoje 

velikosti populace dostatečná pro potřeby rodin žijících přímo v Mníšku. Po roce 2020 by měl být 

počet dětí ve věku odpovídající dětem na základních školách vyšší než 800. Při zachování migračního 

trendu by v roce 2028 měl počet dětí ve věku 6-14 let pravděpodobně mírně převyšovat hodnotu 

1 100. Je však otázkou, zda takový růst populace bude možný z pohledu nabídky bydlení. Problém 

s kapacitami město plánuje řešit výstavbou nového pavilonu u stávající ZŠ. Ještě v roce 2014 a byla 

kapacita školy o 200 nižší než dnes a byla takřka plně využita. Z pohledu mateřských škol je aktuální 

kapacita nedostačující již dnes. Na základě bližšího zkoumání současné věkové struktury ve městě je 

patrné, že pravděpodobnost úplného naplnění současných kapacit obou školek je velmi vysoká. To 

potvrzuje i databáze mateřských škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

za rok 201420. Podle ní byla kapacita školek v Mníšku pod Brdy i ve většině okolních obcí využita ze 

100 % (v některých dokonce více než ze 100 %). Převis poptávky nad nabídkou se od roku 2014 nemohl 

snížit, jelikož se na základě novely zákona č. 178/2016 Sb., školský zákon, která zavádí povinné 

předškolní vzdělávání (od září 2017), mění i pravidla přednostního přijímání dětí a rozšiřuje vzdělávání 

v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let (od září 2020), což výrazně zvyšuje nároky kladené 

na jednotlivé obce. Potenciální poptávka místního obyvatelstva po mateřských školách by v Mníšku 

v roce 2020 měla převyšovat aktuální kapacitu veřejných školek (tj. 237 dětí) zhruba o 70 procent. 

Tabulka 26 Identifikace mateřských a základních škol v Mníšku pod Brdy a jejich kapacita 

Identifikace škol(k)y Povolená kapacita (počet dětí) 

Mateřská škola Nová 499, 252 10 Mníšek pod Brdy 119 

Mateřská škola 9. května 575, 252 10 Mníšek pod Brdy 118 

Základní škola Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy 800 

Základní škola Komenského 866, 252 10 Mníšek pod Brdy 47 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení 

Alternativou pro rodiče, kterým byla z kapacitních důvodů zamítnuta možnost umístění dítěte do 

jedné ze dvou výše zmíněných školek, je využití některé ze 3 soukromých školek či 1 dětské skupiny, 

které jsou v Mníšku provozovány. Ty měly dle informací z jejich webových stránek celkovou kapacitu 

k 3. lednu 2018 pro 80 dětí. Nicméně provoz Miniškolky Sluníčko bude ukončen v červnu 2018, takže 

na území města bude ztracena kapacita míst 20 v mateřských školkách. Rodiče také musí v případě 

umístění dítěte do školky provozované v soukromém sektoru počítat s větší finanční náročností ve 

srovnání s poplatky za umístění dítěte v zařízení, jehož zřizovatelem je město. Měsíční poplatky za 

plné využití služeb (tj. ve všech všedních dnech vč. obědů) se pohybují od 5 715 do 8 500 Kč. Přitom 

v Mateřské škole 9. května 575 měsíční poplatek za dítě činí 1 475 Kč s celodenním stravným. 

                                                 

20 Databáze je ke stažení zde: https://samizdat.cz/data/skolky-kapacita-www/data/skolky.xlsx 

https://samizdat.cz/data/skolky-kapacita-www/data/skolky.xlsx
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Lesní mateřská školka Sedmikvítek a Fabiánek, z.s. jsou finančně podporovány městem Mníšek pod 

Brdy. Dětská skupina V trávě vznikla v rámci projektu Dětská skupina – Mníšek, který byl podpořen 

dotací EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účel této služby se podobá mateřským školám. 

Tabulka 27 Soukromé školky a dětské skupiny na území města Mníšek pod Brdy 

Identifikace soukromé školky Školkovné 
Povolená kapacita 

(počet dětí) 

Fabiánek, z.s. 
4 900 Kč/měsíčně 
(+37 Kč/den s obědem) 

34 

Miniškolka Sluníčko 
8 500 Kč/měsíčně 
(včetně stravy) 

20 

Lesní mateřská školka Sedmikvítek 
7 400 Kč/měsíčně 
(včetně stravy) 

16 

Dětská skupina V trávě 
5 000 Kč/měsíčně 
(+90 Kč/den s obědem) 

10 

Zdroj: Webové stránky čtyř jmenovaných školek/zařízení 

Z celkového počtu 650 žáků, studentů a učňů s obvyklým pobytem v Mníšku v roce 2011 dojíždělo do 

školy za hranice města dle Sčítání lidu, domů a bytů 251 žáků a studentů, což je téměř 40 procent. 

Ze struktury této formy migrace vyplývá, že až 203 osob dojíždělo v roce 2011 za studiem do Prahy. 

Počet osob ve věku 6 až 19 let (tj. věkový interval pro žáky základních škol a studenty středních škol) 

byl v roce 2011 na úrovni 628. Lze ale předpokládat, že část 6letých osob měla odklad nástupu do 

školy a část 19letých již dokončila střední školu. Zároveň také část vzorku nenastoupila na střední 

školu nebo její studium vzdala. Z těchto důvodů nelze spolehlivě vyvodit počet osob z Mníšku, které 

studují vysokou školu. Žáci a studenti dojíždějící za vzděláním mimo obec stráví průměrně, při 

výpočtu přes průměry intervalů a dosazení 100 minut pro interval nejvyšší, na jedné cestě do/ze školy 

48 minut.  

Ve 4 (Kytín, Řitka, Voznice a Záhořany) z 10 sousedních obcí (včetně 3 obcí Středočeského kraje) není 

lokalizována žádná základní škola, přičemž pro obyvatele Kytína je škola v Mníšku pod Brdy nejlepší 

variantou z pohledu časové dostupnosti. 

Tabulka 28 Vyjížďka do škol žáků a studentů města Mníšek pod Brdy na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Vyjíždějící žáci v roce 2011 Počet žáků a studentů 

Vyjíždějící do škol celkem (kam?) 313 

o v rámci obce 40 

o do jiné obce okresu 2 

o do jiného okresu kraje 61 

o do jiného kraje 203 

o do zahraničí 7 

Vyjíždějící denně mimo obec celkem (z toho doba cesty) 251 

o do 14 minut 8 

o 15 - 29 minut 37 

o 30 - 44 minut 71 

o 45 - 59 minut 80 

o 60 - 89 minut 47 

o 90 a více minut 8 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
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Ve městě nesídlí žádná střední škola. V rámci okresu Praha-západ je pak situováno 5 středních škol. 

Nejblíže je škola v Dolních Břežanech (Na Drahách 20), jenž je primárně čtyřletým gymnáziem, která 

je ale velmi špatně dostupná veřejnou dopravou. Proto je lepší variantou například gymnázium 

v Dobříši (Školní 1530). Podobnou časovou dostupnost automobilem (cca 20 minut) jako gymnázium 

v Dolních Břežanech má i pražské Střední odborné učiliště, Praha-Radotín. To je čistě technického 

ražení a vyučují se na něm tříleté obory strojník silničních strojů, mechanik-opravář motorových 

vozidel či opravář zemědělských strojů. 

Město Mníšek pod Brdy má ve střednědobém pohledu průměrné výdaje na předškolní a základní 

vzdělávání (bez započtení ZUŠ ve srovnávaných obcích). Skutečné výdaje na předškolní a základní 

vzdělávání v roce 2016 na úrovni 7,3 % (7 167 tis. Kč) celkových výdajů města. To je přibližně 6 700 Kč 

na kapacitu jednoho žáka/dítě. V předchozích dvou letech byla tato částka o něco vyšší a byla jedna 

z nejvyšších v rámci 6 srovnávaných obcí. Město Mníšek pod Brdy bylo srovnáno s pěti obcemi 

z identického okresu, které jsou Mníšku nejpodobnější z pohledu počtu obyvatel. Rozdílnost ve 

struktuře a kapacitě škol a školek napříč obcemi je spíše nízká, ale významný rozdíl je ve struktuře 

zřizovatelů, což může mít za následek zkreslení (podhodnocení) výdajů ve všech obcích kromě Mníšku 

pod Brdy a Rudné, kde zřizovatelem některého ze školských zařízení je soukromý sektor. Dle 

vedoucího odboru kanceláře starosty MěÚ Mníšek pod Brdy se v České republice pohybují náklady na 

jedno místo kapacity od 6 000 do 15 000 Kč provozních nákladů (podle struktury, technického 

vybavení, zázemí, stavu budov atd.) běžně. Mníšek se pak pohybuje i v rámci regionu v nižší hladině. 

Tabulka 29 Analýza výdajů vybraných obcí okresu Praha-západ na předškolní a základní vzdělávání (2014-2016) 

Obec 
Počet MŠ* 
(kapacita) 

Počet ZŠ* 
(kapacita) 

Počet SŠ* 
(kapacita) 

Výdaje na 1 
místo kapacity 
(≈na 1 žáka) 

- 2016 
- 2015 
- 2014 

Výdaje na předškolní 
a základní vzdělávání 

– absolutně (%)** 
- 2016 
- 2015 
- 2014 

Černošice 4 (237) 2 (940) 0 (0) 
9 908 Kč 
9 753 Kč 

10 272 Kč 

11 662 tis. Kč (4,3 %) 
11 479 tis. Kč (3,5 %) 
12 090 tis. Kč (5,2 %) 

Mníšek pod Brdy 2 (237) 2 (847) 0 (0) 
6 685 Kč  
8 160 Kč 

9 587 Kč*** 

7 167 tis. Kč (7,3 %) 
8 748 tis. Kč (5,4 %) 
8 360 tis. Kč (6,9 %) 

Rudná 1 (200) 2 (900) 0 (0) 
6 141 Kč 
7 131 Kč 
6 122 Kč 

6 755 tis. Kč (10,3 %) 
7 006 tis. Kč (11,5 %) 
6 734 tis. Kč (9,8 %) 

Jílové u Prahy 2 (251) 1 (660) 1 (300) 
7 514 Kč 
6 565 Kč 
5 490 Kč 

9 100 tis. Kč (11,7 %) 
7 950 tis. Kč (6,9 %) 
6 648 tis. Kč (7,2 %) 

Horoměřice 2 (179) 1 (310) 0 (0) 
7 299 Kč 
6 618 Kč 
5 908 Kč 

3 569 tis. Kč (4,1 %) 
3 236 tis. Kč (4,2 %) 
2 889 tis. Kč (3,4 %) 

Dolní Břežany 2 (203) 2 (737) 1 (180) 
3 771 Kč 
4 395 Kč 
5 978 Kč 

3 613 tis. Kč (3,8 %) 
4 922 tis. Kč (1,9 %) 
6 696 tis. Kč (5,0 %) 

* dle Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

** hodnoty označené kurzívou jsou Neinvestičními příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím (případně i dalším org.) 

*** upraveno o přesnější údaj o kapacitě, která byla v roce 2014 o 200 nižší u jedné ZŠ, než jak je prezentováno v tabulce 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR; Monitor (portál MF ČR) 
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K 30. září 2017 byl v Mníšku pod Brdy patrný náznak růstu podílu výdajů na předškolní a základní 

vzdělávání (na 8,7 % celkových výdajů). Nicméně se nejedná o údaj za celý rok a je možné, že výdaje 

na vzdělávání budou nakonec meziročně stagnovat jak v absolutním, tak i v relativním měřítku. 

Jednou z klíčových aktivit posledních let pro rozvoj školství a zajištění dostatečných kapacit 

mateřských školek a základních škol v Mníšku a celém okrese Praha-západ byla konference 

uskutečněná začátkem roku 2016 s názvem „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a 

nedostatek pedagogů“21. Ta vyzdvihuje možnost financování řešení nedostatečných kapacit přes 

dotační programy (k čerpání prostředků v případě Mníšku pod Brdy již dnes dochází), která byla 

vydobyta starosty obcí. Zároveň také upozorňuje na poměrně vysokou náročnost na spolufinancování, 

značnou celkovou finanční nákladnost dlouhodobé udržitelnosti (4 miliardy Kč investic pro celý 

prstenec kolem Prahy) a potřebu zvyšování regionální a nadregionální spolupráce. 

Přes možnosti externího financování, kterých si je Město vědomo (využívá je), zřejmě  na začátku 

školního roku 2018/2019 nastane situace (jelikož plánovaná výstavba nového pavilonu nebude 

dokončena), kdy kapacita ZŠ na území Mníšku pod Brdy bude výrazně nedostačující pro přijetí všech 

prvňáčků. Dle slov jedné za zastupitelek města Mníšek pod Brdy vedení města zaspalo a jedinou 

reálnou možností (kvůli nedostatku času z pohledu získání stavebního povolení), jak situaci dočasně 

vyřešit je pronajmout pro studijní účely prostory v průmyslovém areálu akciové společnosti UVR 

Mníšek pod Brdy.  

                                                 

21 Bližší informace zde: www.mas-dolnobrezansko.cz  

http://www.mas-dolnobrezansko.cz/
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8. VOLNÝ ČAS 

8.1 Kultura a spolková činnost 

V Mníšku pod Brdy se nachází Městské kulturní středisko (V Lipkách 610), které pronajímá své prostory 

pro provoz zájmových kroužků a kluboven – např. pro rodiče s dětmi mladšími 4 let v oblastech 

pohybového, hudebního či jazykového rozvoje. Pro starší děti jsou připraveny i výtvarné kurzy. Senioři 

zde mají svůj klub, ve kterém organizují interní výlety, plesy a pohybové aktivity. V klubu Mladý vědec 

se pak mohou děti rozvíjet v oblasti biologie, geologie, fyziky a chemie. Hlavní sál je využíván 

například k pořádání besed, dětských maškarních plesů, koncertu a tréninků Klubu společenského 

tance. Klubovny Čejka a Brdský zálesák se pak zaměřují na přírodovědnou oblast a tábornickou 

činnost. Tyto spolky přispívají k pozitivnímu vývoji mladé generace. 

Ve městě jsou dvě knihovny a to na adresách Komenského 413 a Stříbrná Lhota 693. Druhá zmíněná 

má otevřeno pouze dvě hodiny v pátek. Knihovna Komenského 413 je pak otevřena 4 dny v týdnu, ale 

není v dlouhodobě udržitelném technickém stavu (navíc není bezbariérová), a to i z pohledu kapacity. 

V prostorách této knihovny se pravidelně pořádají společenské a kulturní akce. Těch v loňském roce 

uskutečnilo 24 a zúčastnilo se jich 603 návštěvníků. V knihovně je 675 registrovaných čtenářů, kteří 

provedli za rok 30 000 výpůjček. V předešlých letech knihovna rozšířila výpůjční hodiny z 26,5 hodin 

týdně na 34,5 hodin týdně. Město o pořádných kulturních událostech (nejen knihovnou) či 

realizovaných projektech informuje na centrální autobusové zastávce Mníšek p. Brdy, náměstí a 

dalších 10 vývěsních plochách. Seznam kulturních akcí je pak prezentován na webu města v sekci 

Kulturní kalendář. K 18. lednu 2018 byl počet publikovaných plánovaných akcí pro rok 2018 roven 8, 

a to v období od 31. března do 23. července. Sekce webu města s názvem Městský rozhlas, která 

průběžně informovala o dění ve městě, se od vzniku SMS infokanálu neaktualizuje. 

Měsíčník o životě v Mníšku pod Brdy s názvem Zpravodaj městečka pod Skalkou je bezplatně 

distribuován občanům trvale žijícím v Mníšku a zároveň lidem, kteří navštíví lokální kulturní instituce. 

Měsíčník je od konce roku 2016 volně přístupný v elektronické podobě na webových stránkách města. 

V Mníšku pod Brdy je od roku 1999 každoročně pořádána pěvecká soutěž pro děti a mládež ve věku 5 

až 18 let. Její název je Brdský kos a účelem soutěže je motivovat děti v oblasti uměleckého rozvoje. 

V roce 2018 by se měla konat 26. května. Ve městě se nenachází žádná galerie a je v něm jedno 

muzeum, a to Muzeum užitkové techniky (Tovární 718), které vystavuje exponáty, jež v minulosti 

sloužily především k práci a dopravě. Tradiční akce mají obvykle následující návštěvnost. Skalecká 

pouť (3 000 – 5 000), Vánoční knoflíkový trh (1 000), Předčasný Silvestr (800 – 1 000), Pálení čarodějnic 

(300), Vánoční koncert (300), Závěrečný koncert Mníšeckého kulturního léta (200) a Světlo adventní 

(200 osob). 

Město Mníšek pod Brdy evidovalo začátkem roku 2018 plánovanou aktivitu celkem 23 spolků a sdružení 

(o celkové členské základně 587 osob), přičemž 20 z nich v roce 2017 zažádalo město o finanční 

příspěvek v celkové výši 736 710 Kč, v návaznosti na realizování 31422 událostí pro veřejnost a zhruba 

dalších téměř 1 50022 akcí pro členskou základnu. Vyčleněný rozpočet města byl na tuto formu podpory 

kultury ve výši 450 000 Kč. Čtrnáct sdružení proto nedosáhlo na plnou podporu (v průměru získala 

46 %), šest sdružení získalo podporu v plné požadované výši a spolku AVES byla podpora zamítnuta 

z důvodu nesplnění formálních kritérii žádosti a zbylá tři sdružení v roce 2017 o podporu nezažádala 

                                                 

22 Tato čísla jsou nadhodnocená (např. na Skalecké pouti se působilo více spolků a namísto 1 události je jich evidováno 7). 
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(v termínu). V roce 2018 pak 17 spolků zažádalo město o 591 781 Kč, přičemž si město na jejich 

podporu vyčlenilo podobný rozpočet (o 2 000 Kč nižší) jako v předcházejícím roce. 

Průměrná návštěvnost nejúspěšnější akce každého ze spolku či sdružení byla v roce 2017 přibližně 500 

obyvatel. Dvě nejúspěšnější události z pohledu počtu návštěvníku zorganizovala Asociace 

dobrovolných záchranářů ČR a Český svaz chovatelů, ZO Mníšek pod Brdy. Jejich návštěvnost byla 

přibližně 1 000 osob, nicméně se zároveň jedná o jedinou akci pořádanou dvěma výše jmenovanými 

spolky na území Mníšku. Město na svých webových stránkách prezentuje neaktuální a neúplný seznam 

spolků a kroužků, ale má k dispozici poměrně přesnou evidenci spolků, kterou prezentuje Tabulka 30. 

Tabulka 30 Seznam spolků a sdružení v Mníšku pod Brdy (v řazení dle přijaté finanční podpory od MpB 2017)  

Obec 

Počet 
členů 
v roce 
2018 

Podíl 
objemu 

dosažené 
podpory 
oproti 
žádosti 
(2017) 

Výše 
požadovaného 

příspěvku  
v roce 2017 

Podíl 
objemu 

dosažené 
podpory 
oproti 
žádosti 
(2018) 

Výše 
požadovaného 

příspěvku 
v roce 2018 

Fabiánek, z.s. 35 100 % 59 400 Kč 100 % 58 000 Kč 

Rodinné centrum Essentia 37 44 % 80 000 Kč 80 % 50 000 Kč 

Rorejs Mníšek pod Brdy 9 67 % 45 000 Kč 67 % 45 000 Kč 

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. 20 100 % 26 500 Kč 100 % 31 000 Kč 

Český svaz chovatelů, ZO Mníšek pod 
Brdy 

12 45 % 55 000 Kč 56 % 45 000 Kč 

WELLS FARGO 20 29 % 85 000 Kč - 0 Kč 

Brdský šikula 38 100 % 22 100 Kč 74 % 43 281 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod 
Brdy 

60 42 % 50 000 Kč 50 % 40 000 Kč 

Pro školu v MpB 13 100 % 20 000 Kč 100 % 20 000 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná 
Lhota 

41 100 % 20 000 Kč 100 % 25 000 Kč 

Přírodovědný klub Čejka 68 29 % 68 000 Kč 58 % 52 000 Kč 

Společnost Mníšek pod Brdy 7 30 % 50 000 Kč 40 % 50 000 Kč 

Brdský zálesák 20 73 % 20 500 Kč 67 % 22 400 Kč 

Klub při ZUŠ v Řevnicích 7 100 % 14 500 Kč 100 % 17 000 Kč 

Okrašlovací spolek v Mníšku pod Brdy 7 30 % 30 000 Kč 50 % 50 000 Kč 

ČSV ZO Mníšek 72 80 % 10 000 Kč - 0 Kč 

Asociace dobrovolných záchranářů ČR 25 30 % 25 000 Kč 75 % 20 000 Kč 

Český svaz chovatelů, ZO MpB Rymaně  13 50 % 14 900 Kč 40 % 20 100 Kč 

Hnutí Brontosaurus Kandík 9 33 % 9 000 Kč - 0 Kč 

Spolek Stříbrné Lhoty 14 9 % 31 810 Kč - 0 Kč 

AVES z.s. n.a. - 0 Kč - 0 Kč 

ing. Zdeněk Houdek – Mariáš 
(Karel Obermajer) 

50 - 0 Kč 100% 3 000 Kč 

Žába na prameni 10 - 0 Kč - 0 Kč 

B.D.S. Academy n.a.            - 0 Kč n.a. n.a. 

Celkem 587 52 % 736 710 Kč 65 % 591 781 Kč 

Zdroj: Materiál poskytnutý zástupcem Městského úřadu Mníšek pod Brdy 
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8.2 Sport 

Na území města jsou tenisové, volejbalové, nohejbalové, badmintonové i beach volejbalové kurty. Je 

zde také fotbalové hřiště a atletický ovál o délce 250 metrů. Ve městě působí TJ Sokol Mníšek pod 

Brdy, který vede oddíly všestrannosti, stolního tenisu, hokeje, turistiky a nohejbalu; a SK Vlčáci Mníšek 

pod Brdy, z.s.23 Nachází se zde i půjčovna kol a elektrokol. Další sportovní vyžití je možné v těchto 

sportech: florbal, šipky, společenský tanec, stolní tenis, jezdectví, šachy, malá kopaná, turistika, 

aerobic, bowling, kulečník, posilovny pro fitness, aqua aerobic, bossu, street dance, fit jóga, fit box, 

jóga, pétanque, pilates a v omezené podobě i karate (pro děti) či sebeobrana (s osobním trenérem). 

Následující sporty nejsou dle google maps, mapy.cz, firmy.cz a vyhledávání klíčových slov na 

internetu na území města dostupné. U každého ze sportů je uvedeno, kde je možné jej neblíže 

realizovat. Squash (v 16 km vzdálené Davli), házená (Praha-Modřany), rugby (Chrášťany u Prahy), 

basketball (Beroun, Praha-Modřany), baseball (Praha), minigolf (Dobříš, Praha-Radotín), golf (v 7 km 

vzdálené Líšnici), judo (Loděnice – 30 minut autem) či horolezectví (Buš – 29 minut autem). Nejedná 

se o taxativní výčet všech sportů, protože jich existuje příliš mnoho. Ve městě není zimní stadion 

(nejbližší je v Dobříši nebo v Černošicích) a ani se zde nenachází žádný venkovní bazén nebo 

koupaliště. Ve sportovně relaxačním centru Esmarin je veřejně přístupný bazén s protiproudem, který 

díky teplotě a kvalitě vody vhodné pro kojence využívá několik stovek kojenců a dětí k dětskému 

plavání a také veřejnost k relaxačním účelům společně se saunami, masážemi a dalšími službami 

centra. Část obyvatel (odhadem 20 %) bydlících v rodinných domech má na svém pozemku také vlastní 

bazén. Nejbližší aquaparky jsou v Příbrami a na pražském Barrandově. Absence koupaliště, kluziště a 

squashových kurtů má nejvyšší potenciál negativního dopadu na vnímání nabídky sportovních aktivit 

občany města. Nicméně město má vlastní hokejový tým, který trénuje a hraje v Černošicích. 

Město eviduje na svém území 24 sportovních klubů nebo jejich sekcí, které v jednom z posledních 

8 let zažádaly o finanční podporu. Jedná se o tenisový klub, 5 fotbalových družstev (2 oddělené týmy), 

odbor přátel Slavie pořádající sportovní turnaje, TJ Sokol Freisleben (hokej, volejbal, stolní tenis, 

turistika, nohejbal, všestrannost), oddíl sportu v přírodě, Sportovní klub Esmarin (sportovní aerobic, 

pohybový rozvoj dětí, florbalu, plavání, cvičení batolat), sportovní oddíl zaměřený na tanec a šachový 

klub. U třech klubů nebyl identifikován počet členů.  Celková členská základna ostatních 18 je zhruba 

1 290 lidí. Navržený příspěvek na podporu výše vyjmenovaných sportovních klubů pro rok 2017 byl ve 

výši 356 000 Kč, což je zhruba o 70 tis. Kč více než v roce předcházejícím. Mimo to byly schváleny 

čtyři investice na rok 2018 o celkovém objemu 600 000 Kč na rekonstrukci, výstavbu či zateplení 

zázemí pro tyto čtyři spolky - Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, Tenisový klub Mníšek, TJ Sokol Mníšek 

pod Brdy, Junák – Český skaut, Středisko Skalka MpB. 

Tabulka 31 Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost v Mníšku pod Brdy 

Rok 2014 2015 2016 

Celkové výdaje města z rozpočtu 122 128 tis. Kč 161 301 tis. Kč 98 082 tis. Kč 

- Tělovýchova a zájmová činnost 919 tis. Kč 1 261 tis. Kč 1 190 tis. Kč 

- Využití volného času dětí a mládeže 416 tis. Kč 317 tis. Kč 696 tis. Kč 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

                                                 

23 Zdroj: ARES (datum zápisu 8. ledna 2018) 
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Do rozvoje tělovýchovné a zájmové činnosti investovalo město Mníšek pod Brdy v roce 2016 zhruba 

1,2 % celkových výdajů (tj. 1,19 mil. Kč), což je mírně podprůměrná hodnota v porovnání s obcemi a 

městy podobné velikosti v okresu Praha-západ. V předchozích letech byla tato relativní hodnota 

výdajů do sportu ještě nižší. Ve městě, zejména na Starém sídlišti, v centru obce a v oblasti Nového 

sídliště a Edenu (zde je skromná možnost školního hřiště) schází plochy pro rekreační sportovní 

aktivity starších dětí, mládeže, střední generace a seniorů. 

Tabulka 32 Podíl výdajů na tělovýchovnou a zájmovou činnost z celkových výdajů vybraných měst a obcí 

Rok 2014 2015 2016 

Mníšek pod Brdy 0,75 % 0,78 % 1,21 % 

Dobřichovice 0,40 % 0,50 % 1,67 % 

Jílové u Prahy 1,39 % 1,20 % 1,73 % 

Řevnice 1,19 % 0,40 % 0,95 % 

Rudná 2,58 % 2,55 % 2,32 % 

Horoměřice 0,08 % 0,49 % 0,53 % 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

8.3 Cestovní ruch a péče o památky 

Nejvýznamnější turistickou atrakcí v Mníšku pod Brdy, s roční návštěvnosti více 50 tis. osob (tj. více 

než 50 % turistického ruchu města), je zámek nacházející se 100 metrů severně od centrálního náměstí 

F. X. Svobody. První písemná zmínka o „hradu“ se datuje do roku 1348. V roce 1945 byl zámek 

zkonfiskován, od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky a dnes je zámek ve 

vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav). Od roku 2006, kdy prošel zámek celkovou 

rekonstrukcí v hodnotě přesahující 100 mil. Kč, je přístupný veřejnosti. Objekt je čtyřkřídlý se třemi 

nárožními šestibokými věžemi. Kolem zámku se rozkládá park s rozlehlým zámeckým rybníkem. V 

zámku i parku se v letních měsících pořádají různé kulturně společenské akce. Pouze tři objekty ve 

Středočeském kraji jsou pravidelně navštěvovanější (Karlštejn, Konopiště a Křivoklát). 

Významnou kulturní památkou je také barokní areál Skalka, který je tvořen třemi objekty - kostelíkem 

sv. Maří Magdalény, klášterem a rekolekčním domem (poustevnou). Výstavba těchto objektů 

probíhala v období 1692 – 1694. Všechny stavby byly zrealizovány pod vedením českého stavitele a 

architekta německého původu Kryštofa Dienzenhofera, narozeného v roce 1655. Objekty jsou 

vzájemně vertikálou propojeny 14 kapličkami křížové cesty, které byly vystavěny v pozdějším období, 

v letech 1755 - 1762. V poválečném období ale všechny tyto objekty utrpěly významné škody 

způsobené především neexistencí jejich průběžné údržby. Kostelík sv. Máří Magdalény byl zachráněn 

v 80. letech 20. století, a jeho obnova byla dokončena v roce 1993. Rekonstrukce kláštera byla 

zahájena až po roce 1989 a probíhala i 6 let poté, co byl klášter v roce 2001 znovu zpřístupněn 

veřejnosti. Rekolekční dům byl do současné podoby zrekonstruován v roce 1996, poté co se město 

Mníšek pod Brdy stalo v první polovině devadesátých let majitelem zcela zdevastované budovy, z níž 

zůstala jen torza obvodových zdí a v roce 1994 objekt zastřešila a začala jej rekonstruovat. Dalšími 

zajímavými kulturními objekty jsou kostel sv. Václava z 18. století, jehož kapacita při bohoslužbách 

je 300 lidí, a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1756, oboje stojící ve středu náměstí F. X. Svobody. 
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Významná část turistického ruchu v Mníšku pod Brdy je také spojena s cykloturistikou a pěší turistikou, 

pro které jsou podmínky ve městě a jeho okolí velmi příhodné. Struktura cyklostezek již byla popsána 

v kapitole 4.1 Dopravní infrastruktura. 18Naučná stezka Mníšek pod Brdy vznikla roku 2000, je dlouhá 

3,5 km, začíná na náměstí F. X. Svobody, končí nad kostelíkem sv. Máří Magdalény a má 8 zastávek, 

z nichž dvě jsou spojené s fiktivní knižní postavou Káji Maříka, která se ve světě autorky Marie 

Wagnerová pohybovala ve městě Lážov, jehož předlohou je právě Mníšek pod Brdy. 

Možnost ubytování je významnou součástí fungujícího cestovního ruchu. Ta je ve městě, vzhledem 

k jeho velikosti, poměrně pestrá. V Penzion u Kašných je 1 jednolůžkový, 6 dvoulůžkových, 

2 třílůžkové a 1 čtyřlůžkový pokoj. Penzion Marjána nabízí dvě cenové kategorie dvoulůžkových pokojů 

s možností přistýlky. Celkový počet pokojů v penzionu je 16. Apartmány Malý Mnich i Patina House 

nabízejí po dvou dvoulůžkových apartmánech s možností přistýlky. Apartmány Audy disponují po 

jednom 3-, 4-, 5- a 6lůžkovém apartmánu. Penzion Na Náměstí, který jako jediný leží v katastrálním 

území Rymaně, nabízí deset dvoulůžkových pokojů. Penzion Obora disponuje zejména třílůžkovými 

pokoji, ale také 2 dvoulůžkovými a 1 čtyřlůžkovým. Esmarin Wellness Hotel nabízí kromě široké palety 

wellness a sportovních služeb také ubytovací jednotky, a to dvou- až čtyřlůžkové pokoje, s celkovou 

maximální kapacitou 30 osob. Celková kapacita výše vyjmenovaných zařízení je 169 osob, bez 

započtení možností přistýlky. Při konání větší vícedenní akce by tato kapacita byla nedostatečná. 

Nabídka pohostinství je lokalizačně nerovnoměrně rozložena a zaostává v severní části města a ve 

Stříbrné Lhotě i v Rymani. 

Mníšek nevyužívá pro svoji propagaci a návštěvnost potenciál výjimečných osobností, které v Mníšku 

žily, anebo jej často navštěvovaly. Prakticky se hovoří jen Marii Wágnerové („Kája Mařík“) a o F. X. 

Svobodovi. V pozadí tak zůstávají „desítky dalších osobností (bratranci Fialové, operní Pěvkyně 

Novotná, Milan Broum, Jaroslav Vrchlický, atp.). Rezervy má i propagace hodnot krajiny (mimořádné 

propojení kostelíka na Skalce s okolní krajinou, přírodní výhledy do krajiny, přírodní zajímavosti či 

technická díla (doly pod Skalkou, jejichž historie pochází minimálně od dob Keltů; zlaté doly pod 

Zlaťákem; průzkumné šachty na uran; …).“24 

 

                                                 

24 Citace Pavla Jeřábka (odborníka na ochranu přírody a krajiny, OSVČ z Mníšku pod Brdy) z připomínkového řízení. 
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V následujících kapitolách jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno ve 

městě Mníšek pod Brdy. Respondenti byli osloveni formou rozeslání tištěné formy dotazníků do 

schránek všech domácností a firem v Mníšku pod Brdy. Odkaz na elektronickou verzi dotazníku byl 

uveden v hlavičce tištěných dotazníků a byl také zveřejněn na webových stránkách města. Celkově se 

dotazníkového šetření zúčastnilo 349 obyvatel města. Respondenti hodnotili jednotlivé aspekty života 

ve městě Mníšek pod Brdy, které jsou spojeny s definovanými prioritními osami a strategickými 

oblastmi v rámci procesu strategického plánování. 

Dotazníkové šetření obsahovalo celkem 29 otázek a prostor pro komentář. Úvodní otázky č. 1 až 4 

sloužily k rozřazení respondentů (ekonomická aktivita, věk, dosažené vzdělání, místo bydliště). 

Následovaly otázky tematicky zaměřené na jednotlivé prioritní osy a strategické oblasti. 

1.1 Informace o respondentech 

Z celkového počtu 338 respondentů tvořily téměř polovinu osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Z pohledu věkových skupin byl nejvyšší zásah ve věkové skupině 30 až 39 let (35 % celkového vzorku), 

naopak zájem osob mladších 18 let byl praktický nulový. Mírnou většinu respondentů lze označit za 

pracující zaměstnance (55 %). V rámci dotazníku se podařilo získat významný vzorek odpovědí 

důchodců, podnikatelů i žen na mateřské dovolené. Nejčastější odpovědí z pohledu místa bydliště 

bylo staré sídliště (19 %) a střed města (15 %). 

 

 

 

 

55%

19%

12%

9%
4%

1%

Skupina ekonomické aktivity respondentů
(345 odpovědí)

Zaměstnanec/Zaměstnankyně

Důchodce/Důchodkyně

Podnikatel/ka

Na mateřské dovolené

Student/ka

Jiné
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49%

34%

11%

5%

1%

Vzdělanost respondentů
(347 odpovědí)

Vysokoškolské

Středoškolské s maturitou

Středoškolské bez maturity
(vyučen/a)

Vyšší odborné

Základní

35%

28%

22%

15%

0%

Věk respondentů
(336 odpovědí)

30 až 39 let

40 až 59 let

60 a více let

19 až 29 let

méně než 18 let

19%

15%

13%
12%

11%

6%

6%

6%

12%

Bydliště respondentů
(345 odpovědí)

Staré sídliště

Střed města

Nové sídliště

Rymaně

Eden

Stříbrná Lhota

Kvíkalka

Madlenky

jiné
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1.2 Školství, sport, kultura a cestovní ruch 

V rámci prioritní osy Školství, sport, kultura a cestovní ruch bylo položeno pět otázek. Respondenti 

vyjádřili částečnou nespokojenost s kapacitami školských zařízení na území města, mírnou 

spokojenost s nabídkou volnočasových aktivit, přičemž značná nespokojenost byla patrná z komentářů 

v oblasti kulturního zázemí. Se sportovním zázemím i nabídkou sportovních aktivit byli respondenti 

spokojeni, přestože mnoho odpovědí zahrnovalo přání vytvoření přírodního koupaliště či většího 

veřejně přístupného bazénu. Z pohledu informování občanů a prezentace města ve městě panuje 

výrazná nespokojenost s designem, přehledností a aktuálností obsahu webových stránek města. 

Naopak se zpravodajem a webem zpravyvmnisku.cz jsou občané spíše spokojeni, ale vnímají zde 

mírnou neobjektivnost obsahu. 

 

 

6%

36%

24%

14%

20%

22) Jste spokojen/a s dostupností a technickým stavem školských 
zařízení ve městě? (314 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

nedokážu posoudit

5%

50%
31%

7%
7%

23) Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit ve městě
a které Vám chybí? (325 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

nevím nebo to pro mě není
důležité
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7%

48%29%

12%

4%

24) Jste spokojen/a s kulturním a sportovně rekreačním zázemím 
Mníšku pod Brdy? (336 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

nevím nebo to pro mě není
důležité

3%

55%19%

11%

12%

5) Jste spokojen/a s webovými stránkami města a co Vám na 
stránkách chybí? (340 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit

8%

64%

15%

5%
8%

6) Jste spokojen/a se zpravodajem a webem zpravyzmnisku.cz a co 
Vám v nich chybí? (340 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit
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1.3 Bydlení, sociální a zdravotní služby, bezpečnost 

V rámci prioritní osy Bydlení, sociální a zdravotní služby a bezpečnost bylo v dotazníkovém šetření 

položeno 11 otázek. Respondenti vyjádřili spokojenost (77 %) s kvalitou bydlení ve městě, přičemž dle 

55 % respondentů na tom mají pozitivní podíl veřejné služby poskytované městem. Téměř polovina 

respondentů ale vnímá novou výstavbu a přestavbu jako zásah do charakteru města. V oblasti lékařské 

péče a dostupnosti lékárny bylo spokojeno 54 % respondentů. Jako problémové aspekty byly 

jmenovány naplněnost kapacit praktických lékařů a pediatrů, absence některých specializovaných 

lékařů, špatná pověst praktických lékařů a krátká/nevhodná otevírací doba lékárny. Respondenti 

vyjádřili v oblasti sociálních služeb preferenci jejich orientace zejména na seniory, rodiny s dětmi a 

mládež, přičemž za nejvíce preferovanou formu poskytování sociální služby považují terénní formu 

(36 % odpovědí). Pro lidi bez domova by pak město, dle respondentů, mělo primárně snažit zajistit 

pracovní příležitosti. Přestože se 85 % respondentů cítí v Mníšku pod Brdy bezpečně, tak 38 % 

celkového vzorku vnímá některé části města jako méně bezpečné (viz. slabé stránky SWOT analýzy). 

Nespokojenost s prací Městské policie vyjádřilo pouze 21 % respondentů, ale i mezi pozitivními 

odpověďmi panoval názor, že pochůzky policistů po městě by měly být výrazně častější. 

 

 

20%

57%

14%

5%

4%

8) Jste spokojen/a s kvalitou bydlení ve městě v posledních 10 letech 
(jak se Vám ve městě bydlí)? (342 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit

5%

48%
26%

19%

2%

9) Odpovídá nová výstavba a přestavba objektů charakteru
„městečka“ Mníšek pod Brdy? (338 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit
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17%

5%

50%

17%

7%
4%

10) Zlepšila se kvalita bydlení v Mníšku pod Brdy díky komerčním 
službám či službám poskytovaných městem? (327 odpovědí)

Ano - díky komerčním službám

Ano - díky službám poskytovaným
městem

Ano - díky komerčním i veřejným
službám

Spíše ne

Rozhodně ne

Nedokážu posoudit

13%

43%

30%

10%
4%

25) Jste spokojen/a s dostupností a kvalitou lékařské péče a lékáren
ve městě? (341 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

nedokážu posoudit

27%

26%

23%

7%

7%

6%

3% 1%

26) Na jakou cílovou skupinu by se měly zaměřit sociální služby
ve městě? (337 odpovědí)

senioři

rodiny s dětmi

mládež

osoby se zdrav. postižením

osoby ohrožené závislostí

osoby bez domova

na všechny

neumím posoudit
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36%

18%

17%

16%

4%
3%

3% 2% 1%

27) Jakou formu by měly mít sociální služby ve městě?
(330 odpovědí)

Terénní (obstarávání nákupů, obědy, úklid)

Prevence (např. drog či gamblingu)

Ambulantní (návštěva lékaře)

Poradenství (např. v tíživé životní situaci)

Pobytová (přenocování, bydlení)

Všechny formy

Jiná forma

Nemohu posoudit

Nemá to význam

47%

14%

10%

9%

8%

7%

4% 1%

28) Myslíte si, že by město mělo zajišťovat základní životní potřeby pro 
lidi bez domova? A které potřeby? (338 odpovědí)

Poskytovat pracovní příležitosti

Nemělo by poskytovat žádné služby

Poskytovat jídlo

Poskytovat bydlení

Poskytovat hygienu

Poskytovat lékařskou péči

Dle aktuální potřeby

Všechny

24%

61%

10%
5%

0%

16) Cítíte se v Mníšku pod Brdy bezpečně?
(344 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit
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16%

22%

47%

9%
6%

17) Jsou v Mníšku pod Brdy lokality, které považujete za méně 
bezpečné? (335 odpovědí) 

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit

17%

57%

18%

3%

5%

18) Jste spokojení s prací Městské policie v Mníšku pod Brdy?
(336 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit
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1.4 Životní prostředí 

V rámci prioritní osy Životní prostředí byli respondenti dotazováni na 3 zásadní otázky, z nichž jedna 

byla rozdělena na 7 oblastí. Z odpovědí vyplynulo, že relativně největší nespokojenost obyvatel je 

v problematice kvality vody ve vodních nádržích a vodotečích a v otázce hlukového znečištění obce. 

Naopak se systémem sběru odpadů byla vyjádřena velmi vysoká spokojenost. Za velmi dobré oblasti 

lze také označit zeleň ve městě přírodního charakteru, systém odpadních vod a ochrana zdrojů pitné 

vody. O něco horšího výsledku pak dosáhla oblast kvality ovzduší. S čistotou veřejných prostranství a 

komunálními službami ve městě pak vyjádřilo spokojenost 83 % respondentů. Většina respondentů 

také vnímá možný rozvoj průmyslu ve městě negativně a vidí jej jako hrozbu pro životní prostředí. 

 

 

 

 

16%

67%

13%

4%

21) Jste spokojen/a s čistotou veřejných prostranství a komunálními 
službami ve městě? (346 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne
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1.5 Doprava a infrastruktura 

V rámci prioritní osy Doprava a infrastruktura bylo respondentům položeno celkem 6 otázek, z nichž 

jedna byla rozdělena na 7 oblastí. Respondenti vyjádřili značnou míru nespokojenosti se 

stavem/neexistencí komunikací pro cyklisty, pěší i ostatní dopravu. V oblasti cyklostezek jsou 

obyvatelé spokojeni s hustotou její sítě v okolí města, ale byla akcentována neexistující cyklistická 

infrastruktura přímo ve městě a špatná propojenost města s okolními cyklotrasami. Převaha podílu 

spokojených obyvatel byla patrná v oblasti (tj. známek 1 a 2 oproti 4 a 5) péče města o inženýrské 

sítě, veřejná prostranství a městský mobiliář. Relativně neutrální obraz pak má oblast péče města o 

budovy v jeho vlastnictví. Dále pak je vysoce problémovou oblastí kvalita silnic, jejíž údržba je vysoce 

finančně náročná. Dvě třetiny respondentů uvedly nespokojenost s touto oblastí v Mníšku pod Brdy. 

O něco přívětivější situace je v problematice parkování, kde spokojených bylo 55 % respondentů. 

S intenzitou dopravy je pak patrná ještě vyšší míra spokojenosti. Nicméně je nutné si uvědomit, že 

podíl respondentů, jenž vyjádřil nespokojenost s možnostmi parkování a intenzitou dopravy, zdaleka 

není zanedbatelný a především s výhledem dalšího růstu počtu obyvatel ve městě bude potřeba hledat 

způsoby jak obě tyto oblasti zlepšovat. Za slabinu pak respondenti označili pomalost a špatnou 

dostupnost vlakového spojení. Naopak s autobusovou dopravou jsou obyvatelé Mníšku pod Brdy velmi 

spokojeni, ačkoliv i zde byly identifikovány rezervy (např. intervaly ve špičce).  

 

4%

18%

10%

25%

36%

6%

1%

20) Jakým způsobem vnímáte možný rozvoj průmyslu (např. výrobny 
hliníku a slitin) v Mníšku pod Brdy? (345 odpovědí)

pozitivně

pozitivně - vytvoří pracovní místa

spíše pozitivně

spíše negativně

rozhodně negativně

není to pro mne důležité

nemůžu posoudit
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1%

33%

40%

26%

0%

11) Jste spokojen/a s kvalitou silnic a komunikací ve městě?
(343 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit

10%

54%

21%

13%

2%

12) Jste spokojen/a s intenzitou automobilové dopravy ve městě?
(340 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit

11%

44%
28%

15%

2%

13) Jste spokojen/a s parkováním ve městě?
(344 odpovědí) 

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit
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13%

45%
20%

6%

16%

14) Jste spokojen/a s hustotou a návazností sítě cyklostezek v Mníšku 
pod Brdy a okolí? (312 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit

28%

54%

13%

3%
2%

15) Jste spokojen/a s železničním a autobusovým spojením Mníšku pod 
Brdy s okolím? (343 odpovědí)

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neumím posoudit
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2. SWOT ANALÝZA 

2.1 Metodika 

V rámci procesu strategického plánování byly identifikovány čtyři prioritní osy a devět strategických 

oblastí. Pro každou strategickou oblast byla realizována SWOT analýza – tedy vyhodnocení silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  

Každému identifikovanému parametru SWOT analýzy byla přiřazena jeho důležitost. Hodnocení 

důležitosti silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb dle jednotlivých prioritních os bylo 

provedeno následovně: 

• Mezi identifikované silné stránky bylo rozděleno 100 bodů takovým způsobem, že přidělený 

počet bodů vyjadřuje důležitost silné stránky. Čím více bodů bylo silné stránce přiděleno, tím 

je důležitější. Výše bodů se současně rovnala výši důležitosti vyjádřené v procentech (%), 

která byla zaokrouhlena na celá čísla. 

• Mezi identifikované slabé stránky bylo rozděleno 100 bodů takovým způsobem, že přidělený 

počet bodů vyjadřuje důležitost slabé stránky. Čím více bodů slabé stránce přidělíte, tím je 

důležitější. Výše bodů se současně rovnala výši důležitosti vyjádřené v procentech (%), která 

byla zaokrouhlena na celá čísla. 

• U příležitostí a hrozeb byla hodnocena pravděpodobnost výskytu a atraktivita případného 

dopadu na škále od 1 (nejnižší pravděpodobnost vzniku/atraktivita případného dopadu) až 5 

(nejvyšší pravděpodobnost vzniku/atraktivita případného dopadu). Násobkem 

pravděpodobnosti vzniku a atraktivity případného výskytu byla vyhodnocena úroveň jejich 

přínosu. Důležitost vyjádřená v procentech (%) byla kalkulována dle výše podílu úrovně 

přínosu dané příležitosti/hrozby. 

V následujících kapitolách jsou shrnuty výsledky SWOT analýzy města Mníšek pod Brdy v členění dle 

prioritních os a strategických oblastí města. 

2.2 Školství, sport, kultura a cestovní ruch 

Školství a příliv obyvatel 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Jedno z nejatraktivnějších měst (vůbec 
nejatraktivnější dle migračních trendů) v okresu 

Praha-západ 
40 % 

Podpora podnikání a zvýšení atraktivity 
města pro zaměstnavatele, zvýšení nabídky 

služeb pro občany 
26 % 

Zlepšující se technický stav stávajících 

školských zařízení 
20 % 

Vzdělávání seniorů (univerzita třetího věku), 

možnost financování z evropských fondů 
19 % 

Možnost volby alternativního nebo klasického 
způsobu vzdělávání dětí školního i předškolního 
věku 

15 % 
Udržitelnost rozvoje obce pomocí vhodné 

regulace nové výstavby 
19 % 

Vysoká úroveň vzdělanosti obyvatel a její růst 15 % Možnost středního školství v obci 16 % 
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Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Blízkost k Praze - více pracovních příležitostí, 

lepší dostupnost služeb 
10 % 

Možnost výstavby nové školy (sledovat 
kvalitu např. menších kolektivů, koordinace i 
v rámci širšího regionu a demografických 
trendů)  

13 % 

  Zpřehlednění nabídky pozemků k výstavbě a 

prostor k pronájmu 
6 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Nedostatečná kapacita škol a školek 50 % 
Zhoršování situace v oblasti kapacit škol a 
školek vlivem předpokládaného 

demografického vývoje 
48 % 

Nedostatečná aktivní prevence rizikového 
chování mládeže (terénní pracovník) 

20 % 
Růst hustoty obyvatelstva s negativním 
dopadem na životní prostředí  

27 % 

Limitované množství pracovních příležitostí na 
území města, respektive vysoce nadprůměrné 

saldo vyjížďky za zaměstnáním 
15 % 

Možná zvýšená kriminalita a rizikové chování 

mládeže vůči seniorům 
24 % 

Málo rozvinutý ekonomický potenciál města 
Mníšek pod Brdy 

15 %   

Sport 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Dostatečná nabídka sportovního vyžití u většiny 

sportů 
30 % 

Výstavba koupaliště/bazénu pro veřejnost 
(spíše možnost přírodního koupaliště -  

tradice a finančně výhodnější) 
31 % 

Spokojenost obyvatel s nabídkou sportovních 

aktivit a její kvalitou 
20 % 

Efektivní koordinace a informovanost o 

aktivitách jednotlivých sportovních klubů 
23 % 

Kvalita sportovišť základní školy 20 % 
Efektivní podpora sportovních aktivit na 
území města pro děti a mládež, efektivní 

podpora výkonnostního sportu 
15 % 

Přímá finanční podpora sportovních klubů 

městem 
20 % 

Jednotná strategie financování sportu ve 

městě 
15 % 

Možnost pěší turistiky v okolí Mníšku pod Brdy 10 % 
Vybudování multifunkční haly (problém s 

nalezením vhodného pozemku) 
15 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Chybí koupaliště či snadno dostupný bazén pro 

veřejnost 50 % 
Vandalismus a ničení a sportovních zařízení 
města 

80 % 

Naplněná kapacita sportovních zařízení 
35 % 

Nedostatek financí na zajištění sportovních 

akcí a zadluženost sportovních klubů 
13 % 

Absence některých sportovních činností - judo, 

horolezectví, minigolf, házená, squash, bowling 15 % 

Dojíždění aktivních občanů v oblasti sportu 
do jiných měst a z toho plynoucí pokles 
zájmu o sportovní aktivity v Mníšku pod Brdy 

7 % 
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Kultura a volnočasové aktivity 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Nabídka kulturních (komunitních) aktivit nejen 

pro děti, resp. maminky s dětmi 
40 % 

Vznik muzea (historie obce, slavné 
osobnosti, dolování, Kája Mařík, možnost 
využití stávající budovy MěÚ v budoucnu, 
možnost zapojení Středočeského kraje) 

19 % 

Převládající spokojenost obyvatel s nabídkou 
volnočasových aktivit 

30 % 
Rozšíření či vybudování městského kulturního 
či společenského střediska 

12 % 

Aktivní klub důchodců a pořádání akcí pro 
seniory 

20 % 
Vytipovat lokalitu k legálnímu sprayerství 
(možná agenda pro streetworkera) 

12 % 

Blízkost přírody a možnost trávení volného času 
v přírodě 

10 % 

Vytipovat lokalitu pro venkovní či pohybové 
aktivity seniorů (altán, pohybové prvky 
apod.) 

12 % 

  
Vybudování nového skateparku (nabízí se 
lokalita bývalé skládky V Dolíkách) 

10 % 

  
Historie regionálního trampingu a přilákání 
lidí k aktivitám v přírodě 

8 % 

  
Výstavba koupaliště pro veřejnost (přírodní) 
– případně úprava jednoho z rybníků 

8 % 

  

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro 
více cílových skupin (společenské tance, 
rozšíření fit centra, kino, wellness, prodejny 

sportovních potřeb) 

6 % 

  
Využití vlečky do Kovohutí pro rekreační 

pohybové aktivity 
6 % 

  
Vytvoření piknikových míst ve vhodných 

částech obce 
3 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Chybí koupaliště pro veřejnost 27 % 
Nedostatečné zapojení a nabídka příležitostí 

a aktivit pro mládež  41 % 

Kvalita a velikost Městského kulturního střediska 
a dalších prostor města využívaných pro 

pořádání kulturních akcí 
27 % 

Nevyužitý kulturní a obchodní potenciál 
(absence kina - možnost nahrazení 
promítáním projektorem či podobným 
řešení, kulturního zázemí, veřejné promítání 
filmů a navazující sociální kontakt) 

32 % 

Relativní nespokojenost obyvatel s kulturním 
zázemím města vůči sportovnímu zázemí 

18 % 
Rozpad komunity (schází místa pro 
společenské akce, kde se setkávají obyvatelé 

všech skupin, profesí apod.) 
16 % 

Slabší nabídka aktivit pro mladistvé a seniory  18 % 
Nedostatek dětských hřišť a hřišť pro mládež 

a dospělé v některých lokalitách 11 % 

Nevyužitý potencionál významných osobností 
společenského a vědeckého života, filmových 
děl apod., pro propagaci města a rozvoj vztahu 

k místu. 

10 % 
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Vnímání a obraz města 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Jedno z nejatraktivnějších měst (vůbec 
nejatraktivnější dle migračních trendů) v okresu 

Praha-západ 
35 % 

Vybudování a provozování infocentra a 
zlepšení propagace Mníšku pod Brdy jako 

turistického cíle 
32 % 

Dobrá kvalita životního prostředí 
35 % 

Přepracování, modernizace a častější 

aktualizace obsahu webových stránek města 
26 % 

Cyklistika a cykloturistika, pěší turistika v 

Mníšku pod Brdy a okolí 30 % 
Podání výzev v oblasti efektivní veřejné 

správy (2018-2020) 
26 % 

  Zvyšování pozitivní image města 9 % 

  
Jednotný vizuální styl komunikace města 
(webové stránky, dokumenty atd.) 

9 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Nespokojenost více než čtvrtiny dotázaných s 
přehledností, aktuálností a designem webových 
stránek města 

34 % 
Protahování doby realizace výstavby nového 

pavilonu ZŠ a financování výstavby 
33 % 

Chybějící jednotný vizuální komunikační styl 
města 

23 % 
Ztráta image bezpečného města (růst 
kriminality apod.) 25 % 

Komfort pro vyřizování záležitostí občanů na 
MěÚ a efektivní veřejná správa 

23 % 

Zanedbání údržby a čistoty veřejných 
prostranství (týká se spíše některých lokalit - 
Rymaně) 

21 % 

Roztříštěná architektura nových objektů 

(zejména rodinných domů) 
20 % 

Ztráta identity malebného městečka pod 
Brdy 13 % 

  
Další rozvoj těžkého průmyslu a zhoršení 

životního prostředí 8 % 
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2.3 Bydlení, sociální a zdravotní služby, bezpečnost 

Občanská vybavenost a bydlení 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Většina občanů se domnívá, že se kvalita bydlení 
zlepšila díky veřejným nebo komerčním službám 
(72 % odpovědí) 

40 % 
Zlepšení komunikace a sebeuvědomění 

silných stránek města, posilování komunity 
19 % 

Spokojenost občanů s kvalitou bydlení ve městě 
v posledních 10 letech (75 % odpovědí) 

30 % 
Zajistit odpovídající lékařské služby ve 
městě, zdravotní středisko 

19 % 

Atraktivita lokality města Mníšku pod Brdy jako 
místa pro bydlení 

30 % 
Zajistit odpovídající kapacitu služeb 
občanům v návaznosti na novou výstavbu a 

počet občanů ve městě 
16 % 

  
Rozvoj a zajištění odpovídajících služeb a 
kapacit v případě péče o seniory - příležitost 
mít kvalitní domov pro seniory 

13 % 

  
Vybudování společenského objektu pro 
místní akce, kroužky a setkávání dospělých 
(ve Stříbrné Lhotě) 

9 % 

  
Udržení pozitivní image města pomocí 
vhodné regulace nové výstavby 

9 % 

  
Lépe sladit výstavbu nových městských částí 
s charakterem městečka Mníšek pod Brdy 

9 % 

  
Sladění výstavby s biokoridory a migračními 
trasami zvířat 

6 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Nedostatečná kapacita škol a školek 36 % Nedostatek míst ve školách a školkách 42 % 

Chybějící lékařské služby, zdravotní středisko 27 % Nedostupnost péče o seniory 33 % 

Chybějící kapacita a služby péče o seniory 27 % Nedostupnost zdravotní péče 25 % 

Absence objektu umožňujícího se setkávání 
všech věkových skupin nejen 

10 %   

Sociální a zdravotní služby 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Existence domova pro seniory ve vlastnictví 
města i vzhledem k aktuálním potřebám 

30 % Terénní pracovník práce s dětmi a mládeží 14 % 

Strategická pozice města (možnost využití 
sociálních služeb v okolních obcích či v Praze) 

26 % 
Lépe komunikovat dostupné sociální služby 
ve městě 

10 % 

Péče doma a Domácí péče - soukromé 
společnosti poskytující ambulantní péči 
(přijedou za pacientem či seniorem domů) 

22 % 

Soustředěnost na terénní formu poskytování 
sociálních služeb (důraz na rodinu, potřeba 
se více zaměřit na rodiče) a zvýšení 

efektivity prevence v oblasti závislostí 

10 % 

Relativně vysoká kvalita poskytovaných 
sociálních služeb 

22 % 

Sociální služby - dopady insolvence seniorů, 
nabídka aktivit, vhodné vzdělávání a 
prevence, finanční vzdělávání skrze personál 

poskytovatele 

10 % 

  

Vytvoření dvou pracovních míst pro sociální 
pracovníky (včetně zázemí - auto/kolo a 
kancelář) 

10 % 
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Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

  

Bezbariérový přístup do veřejných míst a 
prostor ve městě (nebo nalezení alternativ. 
technického řešení - např. venkovní výtah či 
rampa), motivovat i ostatní (soukromé) 

instituce ke zpřístupnění (i u nových staveb) 

9 % 

  
Rozšíření nabídky zdravotních služeb 

souvisejících např. se seniory 
8 % 

  
Vytvoření organizace, která bude poskytovat 

pečovatelskou službu jako vedlejší činnost 
8 % 

  

Dokončení DZR (zatím nelze mít pacienty 
trpící 2. a 3. stupněm demence) vč. oplocení 
Domova pro seniory pod Skalkou 

7 % 

  
Kombinovaná terénní služba (sociální služby 

+ technické práce) 
5 % 

  

Vytvoření velké centrální prádelny a jídelny 
pro všechny poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb (efektivnější než 

současná decentralizace) 

5 % 

  

Rozšíření kapacit sociálního (např. pro 
kuchařky nebo pečovatelky) a startovacího 
bydlení 

4 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Nedostatek finančních prostředků na rozvoj i 

údržbu současného standardu sociálních služeb 
15 % 

Růst potřeby sociálních služeb pro seniory, 
což by vedlo k výrazně nedostačující nabídce 
při současných kapacitách 

22 % 

Omezená nabídka pečovatelské služby, 
odborného sociálního poradenství a sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (chybí 
místo kde by se setkávali rodiče - nějaký klub 

pro střední generaci) 

13 % 
Nedostatečná kapacita domovů pro seniory v 
dlouhodobém výhledu (cca 20 let) 

18 % 

Nedostatečné kapacity praktických lékařů a 
pediatrů 

12 % 

Riziko zavření Domova pro seniory pod 
Skalkou za 25 let (po uplynutí ochranné doby 
dotace) 

18 % 

Špatně nastavené sociální služby 11 % 
Závislost pečovatelské služby na 

poskytovateli z Řevnice  
18 % 

Nedostatečné kapacity sociálního a startovacího 

bydlení 
10 % 

Nezájem lékařů o pronájem drahých prostor 
v developerském projektu zdravotnického 
střediska 

14 % 

Neexistence komunitního plánování 10 % 
Nízká návratnost finančních prostředků 
pečovatelské služby po jejím zavedení 

11 % 

Zbytečně mnoho využitých lůžek na pobytové 
služby 

9 % 
 

 

Přetíženost domovu pro seniory především 
seniory, kteří nepochází z obce 

7 % 
 

 

Nedostatek sociálních pracovníků (pouze 1 a 
nemá vhodné zázemí) 

7 % 
 

 

Absence specializovaných lékařů (ORL, oční, 
internista, diabetolog) 

6 % 
 

 

Problémy s dokončením DZR (školka v budově 
Domovu pro seniory) 

5 % 
 

 

Chybějící paliativní služby 4 %   
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Bezpečnost 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Většina obyvatel se cítí ve městě bezpečně (85 % 
odpovědí) 

34 % 
Využití volného majetku města (budova v 
Rymaně - sociální byty či další využití) 23 % 

Spokojenost s prací Městské policie (74 % 

odpovědí) 
33 % 

Zdokonalení kamerového systému (dobré 
kamery, ale špatné až nefunkční IT zázemí - 
počítač) 

23 % 

Přítomnost PČR 33 % 
Prevence a potírání užívání návykových látek 
(mládež) 19 % 

  U práce Městské policie Mníšek pod Brdy větší 

důraz hlídky v ulicích a prevenci 
19 % 

  
Možnost zavedení tísňových zařízení pro 

seniory v budoucnu 
16 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Užívání návykových látek občany na území 
města  40 % Přítomnost uživatelů návykových látek 60 % 

V okrajových částech, ale často i ve městě se 

nachází přemnožená divoká prasata 20 % 
Obava z útoků divokých prasat (zdraví a 

škody na majetku) 
20 % 

Někteří obyvatelé města jsou problematičtí 
(i  mládež) 20 % 

Prohlubování problému méně bezpečných 
lokalit 

20 % 

Některé lokality jsou vnímány jako méně 
bezpečné (Non stop bar pod Skálou a Batalion na 
starém městě, pěší cesty jsou neosvětlené, 
rybníky, podchody), špatná bezpečnost cest - 
cesta do Rymaně, cesta na Mariánku, hrozba 
srážky chodce s vozidlem) 

20 %   
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2.4 Životní prostředí 

Životní prostředí 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Spokojenost občanů s okolní přírodou a rázem 

krajiny 
40 % 

Nová strategie nakládání s odpady 

(prevence, třídění, bioodpad) 
16 % 

Spokojenost občanů s městskou zelení  20 % Protihlukové opatření u blízké D4 12 % 

Spokojenost občanů se systémem sběru odpadů 

(kontejnery) 
20 % Úprava hospodaření v rybnících 12 % 

Spokojenost občanů se sběrným dvorem 20 % 
Zjištění možnosti vybudování bioplynové 
stanice, kompostárny 

12 % 

  
Revitalizace vodních toků jak pro zpomalení 
odtoku vody z oblasti, tak pro zvýšení 

rekreační hodnoty území 
10 % 

  
Častější vyvážení/více kontejnerů na 

tříděný odpad, doplnění biokontejnerů 
6 % 

  

Zlepšení mikroklimatu, snížení odtoku 
srážek, posílení zdravotně-hygienických 
funkcí v osídlení oblasti formou zelených 
stěn/střech/parkovišť apod. 

6 % 

  
Úklid a snížení množství odpadků ve městě, 
vybudování odpadkových košů v některých 

lokalitách (viz slabé stránky) 
5 % 

  Osvěta a vzdělávání všech skupin obyvatel 5 % 

  
Vyčištění sedimentační jímky (Zadní rybník), 
revitalizace vodotečí 

5 % 

  
Častější kontrola pejskařů, vybudování košů 
se sáčky 

5 % 

  
Využití odpadního tepla z průmyslu pro 
rekreační, sportovní a kulturní činnost 

města 
5 % 

  
Vhodné využití průmyslové zóny, včetně 

možnosti odkoupení městem 
3 % 

  Regulace přemnožené zvěře 3 % 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Znečištění hlukem především od blízké dálnice 20 % Areál UVR (skladiště toxických materiálů) 20 % 

Znečištění prachem od více zdrojů 
(zemědělství, průmysl, doprava, lokální 

topeniště) 
20 % 

Rozvoj průmyslu - výrobny hliníku a slitin 
(59% odpovědí vnímá negativně) 

15 % 

Srážkové vody a jejich odvod, zadržení 10 % 

Havarijní stav veřejné infrastruktury 
(vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 
odpadních vod apod.) a jejich dopad na 
životní prostředí 

16 % 

Špatný stav povrchových vod 10 % 
Zvýšení intenzity automobilové dopravy a 
zhoršení ovzduší i hlukového znečištění 

12 % 



 SWOT analýza 

 

 
Stránka | 63 

 

 

 

Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Nízká zodpovědnost pejskařů 5 % 
Stará ekologická zátěž (toxické znečištění 
části katastru) 

10 % 

Zpracování nebezpečných odpadů na území 
obce 

5 % Eroze zemědělské půdy 8 % 

Chybějící odpadkové koše v některých lokalitách 
(např. ve Stříbrné Lhotě od rybníka směrem k 
osadě Na rovinách či dokonce v lese u 
odpočívadel (např. u Červeného kříže). Po 
okrajích lesa a podél vyasfaltovaných cest v lese 
leží mnoho odpadků, snad by tomu částečně šlo 
koši zabránit. 

5 % Vznik spalovacího zařízení na katastru 8 % 

Chybějící odpadové nádoby na bioodpad 5 % 
Ztráta „zelených“ ploch v sídlištích a centru 

města na parkoviště 
6 % 

Odpadkové koše podél cyklo a turistických tras 5 % Invazní rostliny (bolševník a jiné) 4 % 

Podnikatelská nekázeň a špatná 
kontrolovatelnost nakládání s odpady 
podnikatelů 

5 %   

V některých lokalitách a v okolí kontejnerů jsou 
odpadky 

5 %   

Péče o veřejné pozemky, hrozba invazních 

rostlin (i na soukromých pozemcích) 
5 %   
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2.5 Doprava a infrastruktura 

Doprava a infrastruktura 

Siné stránky Důležitost Příležitosti Důležitost 

Relativní spokojenost s autobusovým spojením 

Mníšku pod Brdy s okolím 50 % Posílení autobusového spojení ve špičkách 11 % 

Dobrá dopravní dostupnost na trase D4 30 % 
Navýšení stávajícího počtu parkovacích míst 
v centru města a v místech s vysokým 

osídlením  
11 % 

Relativní spokojenost s intenzitou automobilové 
dopravy ve městě mimo dálnici (64 % odpovědí) 

20 % 

Zklidnění dopravy vhodnými úpravami 
křižovatek, zjednodušení dopravního značení 
ve městě 

8 % 

  
Je nutno pokračovat v investicích do 
infrastruktury v oblasti vodovodů a kanalizací 
města 

8 % 

  
Vybudování cesty pro pěší na vlakové nádraží 
mimo silnici 

8 % 

  
Nalezení optimálního řešení objízdných tras 
mimo centrum pro mikrotranzit (např. 

výjezd z Edenu) 
7 % 

  
Je nutno pokračovat v investicích do 

zpevňování komunikací a jejich odvodňování 
6 % 

  Udržovat funkční místní zdroje vody 6 % 

  

Podpora domovních ČOV a kořenových 
čistíren (státní programy apod.), v oblastech, 
kde není možné připojení na splaškovou 
kanalizaci. 

6 % 

  
Motivovat obyvatele k připojení ke stokové 
síti města (důsledně kontrolovat nakládání s 
odpadními vodami) 

5 % 

  
Vyčlenění prostoru pro záchytné parkoviště u 
vlakového nádraží (vazba na územní plán) 

4 % 

  
Zadržování dešťové vody v místě zpevněných 
ploch (motivace k větším nádržím na 

dešťovou vodu) 
4 % 

  
Zřízení zastávky pro autobusy jedoucí 

směrem z Příbrami 
4 % 

  

Zlepšení parkování na 116 na hřebenu 
(Babském průsmyku) pro rekreační cyklisty a 
turisty včetně návštěvníků Skalky, kteří 

nechtějí zajíždět do města. 

4 % 

  
Zvýšení frekvence vlakových spojů a 

především zrychlení vlakového spojení 
3 % 
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Slabé stránky Důležitost Hrozby Důležitost 

Špatný stav silnic a komunikací, zejména po 
kterých je vedena městská hromadná doprava (s 
kvalitou silnic a komunikací je spokojena pouze 
třetina obyvatel) 

22 % 

Nedostatek finančních prostředků pro 
realizaci potřebných oprav silnic a 
komunikací (podfinancování ze strany 
veřejných rozpočtů) 

25 % 

Chybí cesty pro pěší mimo komunikaci 

(intravilán) 
20 % Zhoršení stavu silnic a komunikací 20 % 

Chybí propojení s okolními částmi města - 
komunikace pro pěší a cyklisty (například na 

vlakové nádraží) (viz seznam lokalit níže) 
18 % 

Zhoršení ovzduší z důvodu zvýšených emisí a 
zhoršená bezpečnost silničního provozu 
(včetně pěší dopravy) v důsledku zvyšování 
silniční dopravy 

20 % 

Svodné (záchytné) parkování pro P+R 15 % 
Zhoršení stavu infrastruktury v důsledku 
zanedbané péče (hráze rybníků, mosty) 

19 % 

Nedostačená kapacita rezidenčních parkovacích 
míst ve městě 

10 % 

Lokální selhání dopravní infrastruktury 
(parkování) při dalším nárůstu množství 
vozidel ve městě 

11 % 

Nedostatečné propojení dopravy v rámci města 

(mikrotranzit) 
10 % 

Havárie ČOV (např. v důsledku lokální 

povodně nebo kontaminace) 
5 % 

Špatné vlakové spojení Mníšku pod Brdy s okolím 
(frekvence, pomalý vlak, nedostatečné 
parkování) 

5 %   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Geografické členění území města Mníšek pod Brdy a nadřazeného ORP Černošice 

 

Zdroj: Český statistický úřad 



 Přílohy 

 

 
Stránka | 69 

 

 

 

Příloha 2 Ukazatele trhu práce v obcích okresu Praha-západ v řazení dle míry nezaměstnanosti (11/2017) 

Pořadí Obec 
Dosažitelní 
uchazeči 

(15-64 let) 

Obyvatelstvo 
(15-64 let) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 
Volná místa 

1 Lichoceves 1 263 0,40% 57 

2 Dobříč 1 213 0,50% 3 

3 Bratřínov 1 119 0,80% 0 

4 Tachlovice 5 609 0,80% 7 

5 Bojanovice 3 291 1,00% 2 

6 Libeř 10 949 1,10% 0 

7 Líšnice 5 450 1,10% 8 

8 Ohrobec 9 835 1,10% 4 

9 Ptice 6 523 1,10% 0 

10 Středokluky 8 707 1,10% 2 

11 Drahelčice 8 641 1,20% 1 

12 Choteč 3 252 1,20% 0 

13 Chrášťany 7 602 1,20% 64 

14 Chýnice 3 257 1,20% 0 

15 Mníšek pod Brdy 42 3 421 1,20% 103 

16 Úholičky 6 512 1,20% 4 

17 Chýně 22 1 699 1,30% 9 

18 Jesenice 75 5 923 1,30% 121 

19 Třebotov 12 896 1,30% 22 

20 Průhonice 26 1 832 1,40% 83 

21 Roblín 2 148 1,40% 12 

22 Rudná 43 3 182 1,40% 170 

23 Trnová 4 280 1,40% 13 

24 Velké Přílepy 31 2 216 1,40% 41 

25 Vonoklasy 5 348 1,40% 0 

26 Černolice 4 273 1,50% 0 

27 Černošice 63 4 260 1,50% 56 

28 Libčice nad Vltavou 33 2 163 1,50% 38 

29 Svrkyně 3 197 1,50% 0 

30 Tursko 8 543 1,50% 5 

31 Nučice 23 1 473 1,60% 93 

32 Tuchoměřice 15 962 1,60% 235 

33 Zahořany 3 184 1,60% 0 

34 Hostivice 92 5 482 1,70% 205 

35 Jinočany 21 1 226 1,70% 48 

36 Roztoky 90 5 161 1,70% 99 

37 Zbuzany 16 932 1,70% 6 

38 Zvole 20 1 188 1,70% 20 

39 Červený Újezd 14 798 1,80% 5 
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Pořadí Obec 
Dosažitelní 
uchazeči 

(15-64 let) 

Obyvatelstvo 
(15-64 let) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 
Volná místa 

40 Hvozdnice 5 283 1,80% 4 

41 Jíloviště 8 445 1,80% 21 

42 Karlík 7 383 1,80% 1 

43 Kněževes 7 383 1,80% 103 

44 Kosoř 11 616 1,80% 12 

45 Úhonice 13 710 1,80% 6 

46 Vestec 29 1 650 1,80% 121 

47 Březová-Oleško 13 702 1,90% 1 

48 Kytín 6 310 1,90% 4 

49 Psáry 49 2 616 1,90% 22 

50 Dobřichovice 46 2 266 2,00% 6 

51 Dolní Břežany 49 2 477 2,00% 43 

52 Holubice 24 1 228 2,00% 11 

53 Horoměřice 52 2 664 2,00% 30 

54 Lety 18 910 2,00% 6 

55 Okrouhlo 9 458 2,00% 0 

56 Řevnice 41 2 002 2,00% 20 

57 Únětice 9 456 2,00% 2 

58 Zlatníky-Hodkovice 18 919 2,00% 2 

59 Číčovice 4 195 2,10% 3 

60 Jílové u Prahy 64 3 045 2,10% 76 

61 Ořech 13 633 2,10% 4 

62 Davle 22 1 001 2,20% 10 

63 Dobrovíz 8 353 2,30% 42 

64 Slapy 12 528 2,30% 12 

65 Statenice 22 973 2,30% 10 

66 Jeneč 20 833 2,40% 69 

67 Řitka 19 794 2,40% 1 

68 Kamenný Přívoz 22 882 2,50% 11 

69 Klínec 11 433 2,50% 0 

70 Petrov 10 405 2,50% 0 

71 Všenory 25 1 014 2,50% 7 

72 Buš 6 231 2,60% 1 

73 Čisovice 17 646 2,60% 3 

74 Měchenice 13 497 2,60% 6 

75 Štěchovice 33 1 253 2,60% 8 

76 Vrané nad Vltavou 43 1 636 2,60% 9 

77 Hradištko 36 1 272 2,80% 14 

78 Pohoří 8 248 3,20% 2 

79 Okoř 3 81 3,70% 0 

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Příloha 3 Technická infrastruktura města Mníšek pod Brdy - kanalizační a vodovodní síť 

 

Zdroj: Mapová aplikace Cleerio 
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        Příloha 4 Červený okruh (cyklotrasa) 

 

        Zdroj: www.cykloserver.cz 

        Příloha 5 Modrý okruh (cyklotrasa) 

 

        Zdroj: www.cykloserver.cz 
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Příloha 6 Zelený okruh (cyklotrasa) 

 

Zdroj: www.cykloserver.cz 

Příloha 7 Rozloha jednotlivých druhů pozemku dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v Mníšku pod Brdy 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra v m2 

orná půda   2 141 7 068 594 

zahrada   1 775 1 543 727 

ovocný sad   58 185 870 

trvalý travní porost   772 1 833 081 

lesní pozemek les s budovou 2 26 

lesní pozemek   500 12 290 083 

vodní plocha nádrž umělá 29 17 555 

vodní plocha rybník 16 256 891 

vodní plocha tok přirozený 229 60 462 

vodní plocha zamokřená plocha 8 7 913 

vodní plocha   1 298 

zastavěná plocha společný dvůr 100 9643 

zastavěná plocha zbořeniště 12 8 505 

zastavěná plocha   2 770 521 495 

ostatní plocha dobývací prostor 3 3 193 

ostatní plocha dráha 54 76 982 

ostatní plocha dálnice 20 73 292 

ostatní plocha jiná plocha 440 328 093 

ostatní plocha manipulační plocha 457 583 997 

ostatní plocha neplodná půda 305 187 845 

ostatní plocha ostatní komunikace 1 472 682 532 

ostatní plocha pohřeb. 2 11 328 

ostatní plocha silnice 310 552 592 

ostatní plocha 
sportovní a rekreační 
plocha 

117 101 828 

ostatní plocha zeleň 128 91 604 

Celkem   11 721 26 497 429 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

http://www.cykloserver.cz/

