
 Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou  

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCE ROZVOJE SPORTU MĚSTA  

TÝNEC NAD SÁZAVOU DO ROKU 2028 
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

Zpracovatel: MEPCO, s. r. o. 

      Spálená 108/51 

      110 00 Praha 1 

   

Datum:  březen 2019 – říjen 2019 

 

 

  



2 

 

ÚVOD K NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

Zastřešujícím rámcem celé koncepce je vize, která popisuje budoucí stav, kterého chce město 
dosáhnout. Zvolené vize dosáhne město naplněním strategických cílů, tj. prostřednictvím 
smysluplných projektů přispívajících k naplnění těchto cílů. Výsledkem debat v pracovní skupině byla 
zformulována následující vize koncepce rozvoje sportu města: 

„Týnec nad Sázavou – město příležitostí a podmínek pro aktivní zapojení všech občanů  
do sportovních aktivit“ 

Na vizi následně navazují další výstupy návrhové části. Zvolené rozvojové cíle Koncepce rozvoje 
sportu města Týnec nad Sázavou do roku 2028 jsou:  

Cíl 1: Obnovovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu a efektivně využívat stávajících ve 

všech částech města 

Cíl 2: Realizace sportovních akcí a programů pro všechny cílové skupiny  

Cíl 3: Podporovat činnosti a rozvoj sportovních spolků, dobrovolnictví a lidských zdrojů 

nezbytných pro zajišťování sportu 

Cíl 4: Realizace propagačně-motivačních akcí za účelem zvýšení pohybové aktivity 

občanů 

Každý cíl má dále vyspecifikována opatření, indikátory, partnery a zodpovědného (viz níže).  
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Cíl 1: Obnovovat a rozvíjet sportovní infrastrukturu a efektivně využívat stávajících ve všech 
částech města 

Hlavní opatření 

 Zpracování pasportizace sportovních zařízení ve vlastnictví města 

 Správa, rekonstrukce a údržba stávajících sportovišť ve vlastnictví města (vč. jejich dovybavení 
sportovním náčiním) 

 Výstavba nových sportovišť ve vlastnictví města (dětská hřiště, fitness/senior parky, koupaliště, 
víceúčelové sportovní hřiště atd.)  

 Efektivní využívání sportovních zařízení (vč. školního) ve všech částech města prostřednictvím 
nastavení systému řízení (správci, …) 

 Přizpůsobení sportovišť zdravotně postiženým a oslabeným občanům 

 Podpora sportovních zařízení, která nejsou v majetku města 

 Budování cyklostezek a cyklotras 

 Revitalizace krajiny (zejména okolí řeky Sázavy) a veřejných prostranství za účelem využití pro 
rekreaci 

 Vytváření podmínek pro případné podnikatele v oblasti sportu (např. fitness) 

Indikátory 

 Počet, struktura a technický stav sportovišť ve vlastnictví města 

Partneři 

 ZŠ, MŠ  

 Sportovní spolky 

 Majitelé sportovních zařízení 

 Majitelé pozemků 

 Podnikatelé v oblasti sportu 

 Komise rady 

Zodpovědný realizátor 

 MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor majetku 

 

Cíl 2: Realizace sportovních akcí a programů pro všechny cílové skupiny 

Hlavní opatření 

 Pořádání sportovních akcí a programů (nových i tradičních) ze strany města  

 Spolupořádání sportovních akcí programů města a sportovních klubů/spolků 

 Podpora zapojení dětí i dospělých nejen ve výkonnostním sportu, ale zejména v rekreačním 

 Podpora spolků pořádajících sportovní akce a programy 

 Podpora forem cvičení rodičů s dětmi 

 Podpora nesoutěžních forem sportovních aktivit 

 Podpora sociálního začleňování seniorů prostřednictvím pohybových aktivit 

Indikátory 

 Počet akcí pro veřejnost pořádaných spolky za rok 

 Počet akcí pro veřejnost pořádaných městem za rok 

Partneři 

 ZŠ, MŠ 

 Sportovní spolky 

 Majitelé sportovních zařízení 

 Podnikatelé v oblasti sportu 

 Komise rady 

Zodpovědný realizátor 

 MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor projektového řízení a kancelář starosty 
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Cíl 3: Podporovat činnosti a rozvoj sportovních spolků, dobrovolnictví a lidských zdrojů nezbytných 
pro zajišťování sportu 

Hlavní opatření 

 Podpora činnosti a rozvoje sportovních spolků (např. formou dotace na jejich činnost a konání akcí) 

 Podpora rozšiřování sportovních aktivity v rámci spolků a školy 

 Oceňování sportovních výkonů a práce sportovních pracovníků 

 Organizace či finanční podpora kvalifikačních kurzů dobrovolných pracovníků ve sportu 

 Podpora dobrovolnické činnosti (finanční i nefinanční) – zejména trenérské 

 Poskytování pomoci spolkům při zajišťování dotací 

 Podpora činnosti a přípravy výkonnostních a vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců 
působících na území města 

 Rozvoj forem pohybových aktivit za účelem udržení mládeže celoživotně sportovně aktivní 

Indikátory 

 Počet spolků podpořených formou dotace z rozpočtu města 

 Celková výše poskytnutých dotací spolkům 

Partneři 

 Sportovní spolky  

 Dobrovolníci 

 Podnikatelé v oblasti sportu 

 ZŠ, MŠ 

 Majitelé sportovních zařízení 

 Komise rady 

Zodpovědný realizátor 

 MěÚ Týnec nad Sázavou – kancelář starosty 

 

Cíl 4: Realizace propagačně-motivačních akcí za účelem zvýšení pohybové aktivity občanů 

Hlavní opatření 

 Zvyšování povědomí obyvatel o činnosti spolků a o sportovních odvětvích (dětské formy sportu, 
náborové akce, …) 

 Společné PR akcí a činností sportovních klubů 

 Spolupráce s místními částmi a okolními obcemi při propagaci sportovních akcí 

 Rozvoj využívání komunikačních kanálů směrem k obyvatelstvu 

 Realizace osvětových akcí (např. Den pohybu a zdraví, Den Země) 

Indikátory 

 Počet osvětových akcí za rok 

Partneři 

 ZŠ, MŠ 

 Sportovní spolky 

 Majitelé sportovních zařízení 

 Podnikatelé v oblasti sportu 

 Komise rady 

Zodpovědný realizátor 

 MěÚ Týnec nad Sázavou – kancelář starosty a odbor projektového řízení 

 


