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/ ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Zásadní  a  nedílnou  součástí  pro  analýzu  řešeného  území  představují 
problémové a terénní mapy města. Ty  jsou v grafické  části analýzy   FAK 
zpracovány pro  jednotlivá dílčí  témata, navzájem  se doplňují  a  vytvářejí 
komplexní obraz o současném stavu sídla. Jsou dobrým východiskem pro 
stanovení jeho potenciálů a v důsledku i pro návrhovou část FAK.  
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Rozdělení obce na charakteristické oblasti a jejich popis 
Město  Týnec  je  typickým  příkladem  sídla,  ve  kterém  při  jeho  utváření, 
rozvoji,  tvorbě  jeho  urbánního  charakteru  zásadní  roli  od  samého  jeho 
počátku sehrává konfigurace terénu a především jeho usazení nejdříve při 
jedné, později při obou stranách vodního toku řeky Sázavy. Řeka se stala 
logickým zdrojem  impulsů pro jeho rozvoj (doprava, zavlažování, hranice, 
bezpečnost,  obranný  charakter  v raných  dobách  sídla,  rozvoj  průmyslu 
atd.  v  dobách  pozdějších).  Historická  část  města  se  utvářela  v přímé 
návaznosti  na  řeku  z hlediska  života  obyvatel  ve  vší  provázanosti                  
a komplexnosti.  
Každá  větší  obec  či  město  po  několik  staletí  skrývá  ve  své  struktuře 
průmyslové  či  zemědělské  objekty.  Jejich  velkost  a  podoba,  nakonec 
poloha  se  časem  proměňovaly  s  rozvojem  společnosti  a  technickým 
rozvojem.  Jestliže  do  devatenáctého  století  představovaly  tyto  typy 
staveb  především  mlýny,  zemědělské  usedlosti  se  špýchary,  řemeslné 
manufaktury,  samotné  století  devatenácté  a  následující  přináší  díky 
technickému  pokroku  a  průmyslové  revoluci  do  sídel  mnohem  větší 
urbanistické zásahy.  I v Týnci  či blízkém okolí na  řece vzniklo v dřívějších 
dobách několik mlýnů, které byly prvotními nositeli funkce průmyslového 
charakteru. Koncem 18. století a v první polovině 19. století došlo po celé 
Evropě k prudkému rozmachu keramického průmyslu. V té době největší 
byla manufaktura na kameninu v Praze a též právě v Týnci (1791 ‐ 1793). 
V době 30.let 20. století byl rozvoj  průmyslu  v Týnci (Jawa, Metaz)  opět  
vázán logicky na významný vodní zdroj řeky.  
Komplikovanější  terén  na  levém  břehu  řeky  neumožňoval  dostatečný 
rychlý rozvoj sídla, proto se přirozeně sídlo rozšiřovalo po břehu pravém.  
Zatímco  urbanismus  sídla  na  levém  břehu  si  zachoval  historický  ráz 
s centrem okolo hradu, malé měřítko, urbánní charakter břehu pravého již 
utvářely  zcela  jiné  potřeby,  navázané  na  vznik  průmyslu.  Kromě 
rezidenčních  rodinných  domů  (s výjimkou  vily  továrníka  Fr.  Janečka) 
průmyslový  rozvoj,  spojený  s pracovní  příležitostí  vyvolal  potřebu 
realizace staveb pro bydlení. Dobrým příkladem je sídliště bytových domu 
při  dnešní  ul.  Jílovská  ve  slohu  socialistického  realismu,  tzv.  „sorely“ 
s dodnes  kvalitním  urbanistickým  uspořádáním,  úměrným  měřítkem  i 
výtvarnými  řemeslnými  detaily  (portály  a  reliéfy  nad  vchody).  Další 
průmyslový rozvoj a zvětšování výrobních kapacit přineslo nárok na další 
výstavbu v severní či severovýchodní části dnešního sídla mezi ul. Jílovská 
a  Pražská  v podobě  dalších  bytovek  či  4  panelových  domů,  pro  sídlo 
tohoto charakteru zcela neadekvátního výškového měřítka.  
Svůj do  jisté míry  specifický  charakter  si udržuje  z hlediska architektury, 
měřítka i urbanistického řešení v návaznostech školní areál.  
Aktuální pozornost  si  zaslouží pak do  jisté míry pouze mírně  regulovaný 
rozvoj do nedávna nezastavěných či postupně dnes zastavovaných území 
města,  především  v lokalitě mezi  ul.  Jílovská  a  obecním  lesíkem  Brdce 
směrem na Chrást.  
Na  samotné město  jsou navázány  i  jeho místní  části, původně  relativně 
vzdálené  osady, mnohdy  s dávnou  historií  (např.  Zbořený  Kostelec). Ani 
těm se nevyhnul stavební rozvoj, mnohdy do některých zásadně z hlediska 
jejich  podoby  vstoupily  stavby  zemědělských  budov  a  areálů,  v době 
nedávné  či  současné  pak  také moderní  výstavba  rodinných  či  bytových 
domů  (Brodce),  stejně  tak  jako  v městě  samotném,  mnohdy  mimo 
měřítko původní zástavby, orientaci domů, navazující síť komunikací, bez 
provázanosti  s místními  tradičními  charakteristickými  výtvarnými, 
řemeslnými a architektonickými prvky. 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

Podrobněji viz. výkresová část FAK. 
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/ ANALÝZA – DOPRAVA 
 
Město Týnec nad Sázavou je z hlediska své polohy umístěno mimo hlavní 
a  kapacitní  tahy  páteřní  komunikační  sítě  české  republiky.  Z  hlediska 
napojení na dopravní infrastrukturu protínají město pouze relativně málo 
zatížené  silnice  II.  a  III.  tříd.  Napojení  na  hromadnou  dopravu  osob  je 
uspokojující,  město  je  obsluhováno  dostatečným  počtem  spojů 
autobusové  dopravy  a  především  leží  na  železničním  koridoru,  který  je 
obsluhován  převážně  osobními  vlaky  a  vlaková  stanice  se  nachází                
v blízkosti středu obce. 
Nedostatky  dopravní  infrastruktury,  které  jsou  patrné  i  při  zevrubném 
zhodnocení území spočívají především v nedostatečné kapacitě ploch pro 
dopravu v klidu, chybějících chodnících podél průjezdních úseků  silnic  II.    
a III. tříd. Rozložení města a jeho částí na obou březích řeky Sázavy má pak 
kromě  svého  jedinečného charakteru  také  svá úskalí.  Jedná  se o  jakousi 
bariéru, kterou mezi částmi města řeka tvoří a to zejména v prostupnosti 
města  pro  pěší.  Dále  se  jedná  o  několik  bodových  problémů  na  území 
města, které jsou řešitelné jako samostatné dílčí úkoly. 
Vzhledem ke  své poloze  je město atraktivní pro pěší, cyklistickou a  také 
vodní turistiku 
 
Hlavní komunikace 
Městem  Týnec  nad  Sázavou  prochází  silnice  II.  třídy  (II/107,  II/106)              
a silnice  III. třídy (III/1058, III/1067, III/1068 a III10513). Komunikace  jsou 
vedeny  jako  průjezdní úseky, město  nemá  žádný obchvat. Vzhledem  ke 
stísněným geografickým podmínkám a poloze města v návaznosti na řeku 
Sázavu  a  její  údolí  je  trasování  úplného  obchvatu města  problematické       
a lze řešit pouze dílčími úseky, které umožní odklonit pouze část tranzitní 
dopravy. Silnice II/106 prochází městem ve směru západ – východ, silnice 
II/107 vstupuje do města ze severu. Silnice III/10513 vstupuje do města ze 
západu,  silnice  III/1067  od  jihu,  silnice  III/1068  od  východu.  Stávající 
intenzity automobilové dopravy, dle sčítání dopravy ŘSD 2016: 

 II/106 úsek Kamenný Přívoz – Týnec nad Sázavou  2234/237 
(celkem/těžká doprava) 

 II/107 Kamenice – Týnec nad Sázavou      2821/232 
 II/106 Bukovany  – Týnec nad Sázavou       6789/699 

Z  hlediska  vazeb  na  významná  městská  centra  poskytujících  dostatek 
pracovních  příležitostí  a  bohaté  občanské  vybavenosti  jsou  přepravní 
vazby  silné  zejména  k  Hlavnímu  městu  Praze  a  v  menší  míře  pak                   
k Benešovu. Samo město Týnec nad Sázavou je pak spádovou oblastí pro 
území  Zbořeného  Kostelce,  Chrástu  nad  Sázavou,  Chleby,  Chářovice, 
Krusičany,  Bukovany  a  Pecerady,  kterým  zajišťuje  přístup  k  základní 
občanské  vybavenosti.  Město  je  také  z  hlediska  lokálních  dopravních 
propojení  významným  dopravním  uzlem,  protože  se  ve městě  nachází 
most přes řeku Sázavu. 
 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

● Křižovatka Ing. Fr. Janečka x K Náklí 
● Křižovatka Ing. Fr. Janečka x Benešovská x Na Chmelnici 
● Zklidnění dopravy na ul. Benešovská „před kostelem“ 

 

Místní komunikace 
Síť  místních  obslužných  komunikací  je  navázána  na  páteřní  sběrné 
komunikace  a  zajišťuje  základní  dopravní  obslužnost  města  Týnec  nad 
Sázavou. V základním  rastru  komunikační  sítě  je  zejména  v severní  části 
města několik chybějících propojení. V rámci nová zástavby v proluce mezi 
Týncem nad Sázavou a Chrástem nad Sázavou (podél silnice  II/106 ) byla 
uliční  síť  dotvořena  bohužel  poněkud  nekoncepčně.  Místo  propojení 
sídliště  a  Chrástu  tak  byla  parcelací  a  návrhem  ulic  Chrástecká,  Luční, 
K lesíku  a  Višňová  vytvořena  jakási  bariéra,  která  omezuje  prostupnost 
území a veškeré druhy dopravy vytěsňuje na silnici II/106. Zástavba v jižní 
části  města,  která  je  vzhledem  ke  stávající  geomorfologií  terénu 
v podstatě na svých limitech, již nevykazuje potřebu rozšiřování uliční sítě. 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

● Úprava uličního profilu s ohledem na novou funkci ul. Na Hlinkách 
● Nová komunikace „Za Garážemi“ 
● Nová komunikace průmyslovým areálem místo vlečky 
● Nová komunikace propojující Jílovskou a na Hlinkách (skrz sídliště) 
● Nová propojovací komunikace V Koutech – Na Hlinkách 
● Nové propojení Brodce – Pecerady (podél trati) 
● Šířkové uspořádání ulice U Trati 
● Protažení Chrástecké ulice 
● Zklidnění dopravy ul. Družstevní v napojení na Okružní ulici 
● Úprava uličního prostoru Družstevní ulice (obytná ulice) 

 
Doprava v klidu 
Město  Týnec  nad  Sázavou  se  stejně  jako  většina  měst  potýká                        
s nedostatkem kapacit pro dopravu v klidu. Zejména  sídliště  severně od 
Jílovské  je  výsledem  plánování  výstavby  bytových  domů  v  ČR  druhé 
poloviny 20. století a potřebné parkovací plochy zde zoufale schází. Běžně 
je zde využíváno zeleně pro živelné parkování vozidel. Dále je nedostatek 
parkovacích  stání  markantní  v  prostoru  kde  se  nachází  občanská 
vybavenost  (pošta,  obchodní  dům).  Jedná  se  o  ulice  Družstevní                    
a Komenského. 
Velká  parkovací  plocha  před  městským  úřadem  je  využívaná  jak  pro 
potřeby  úřadu  tak  jako  odstavné  parkoviště  pro  vozidla  turistů  a  jako 
manipulační plocha pro nakládku a vykládku  lodí v  rámci vodní  turistiky. 
Což je z hlediska nejasného oddělení těchto jednotlivých funkcí nevhodné. 
Chybí  samostatné  parkoviště  pro  přilehlý  sportovní  areál.  V  kempu  je 
praktikováno živelné parkování na zatravněných plochách.  
Stávající  parkoviště  před  areálem  Bisportu  má  být  nahrazeno  novým 
objektem,  hrozí  tedy  deficit  parkovacích  stání  pro  potřeby  provozovny. 
Pravděpodobně  bude  využíváno  stávající  parkoviště  před  Městským 
úřadem, již tak ve špičkové sezóně vytížené. 
 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

● Chybějící kapacita pro dopravu v klidu na sídlišti podél Jílovské 
● Chybějící kapacita pro dopravu v klidu na ul. Okružní 
● Chybějící kapacita pro dopravu v klidu občanské vybavenosti v prostoru  
    lokálního centra 
● Parkoviště před městským úřadem s neoddělenými funkcemi užívání 
● Neorganizované parkování v kempu 
● Chybějící kapacita pro dopravu v klidu u sportovního areálu V Náklí 
● Chybějící parkovací dům u obchodního centra 
● Možné umístnění parkoviště na začátku ul. Sadová 
 

Pěší 
Vzhledem  k  velikosti  města  Týnec  nad  Sázavou  a  docházkovým 
vzdálenostem do několika minut  jsou pěší propojení z hlediska dopravní 
obslužnosti  sídla  zcela  zásadní.  Obecně  lze  konstatovat,  že  je  chůze 
nejvíce  využívaným  druhem  dopravy  ve  městě,  přestože  se  nenabízí 
takové podmínky, které by chůzi činily nějak zvlášť atraktivní. 
Pěší doprava  je ve městě  limitovaná územní  rozptýleností místních  částí 
města a rozdělením města vodním tokem. Podél průjezdních úseků silnic 
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chybějící často chodníky a bezpečné trasy pro pěší. Několik připravených 
projektů jsou dobrým začátkem doplnění bezpečného uličního profilu, ale 
na několika úsecích je návrh nedokončen, převážně kvůli problematickým 
majetkoprávním  vztahům,  nebo  stísněným  prostorovým  podmínkám. 
Místy  by  bylo  možné  zrušením  povrchových  příkopů  a  svedením 
dešťových vod do kanalizační stoky uvolněný prostor  využít pro umístnění 
chodníků. 
Stávající chodníky a plochy pro pěší jsou až na několik výjimek realizovány 
pouze  s  ohledem  na  jejich  funkčnost,  nejsou  vytvořeny  ucelené  pěší 
koridory  zajišťující  uživatelům  vyšší  komfort  pohybu.  Potenciál  pro 
zlepšení se však nabízí.  Jedná se především o nabídku alternativních tras 
mimo průtahy silnic. 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

● Chybějící nebo nevyhovující chodníky na průtazích některých silnic 
● Chybějící  lávka  nad  jezem  Podělusy  s  pěším  propojením  na  vlakovou 
zastávku Chrást 
● Chybějící chodníky a stezky na sídlišti při Jílovské 
● Chybějící chodník mezi ul. Jílovskou a ul. Okružní 
● Chybějící stezka jako propojení ul. Višňové s řekou 
● Nedostatečné řešení pěších tras v prostoru železničního přejezdu 
● Chybějící propojení ul. Na Chmelnici kolem Janovického potoka k řece 
● Vyřešení bezbariérového užívání lávky v Brodcích 

 
Turismus 
Město Týnec nad Sázavou je z hlediska turistických tras velice atraktivním 
cílem. Pro  lokalitu Posázaví  se  jedná  z hlediska napojení na hromadnou 
dopravu  (zejména  železniční)  o  přirozené  východisko  nebo  cílovou 
destinaci  turistických  tras.  Významná  křižovatka  turistických  tras  se 
nachází v blízkosti vlakového nádraží ČD. 
Na území města je vyznačena zelená TZT (Chrášťany – Chářovice ‐ Týnec n. 
S  ‐  ), modrá TZT  (Jílové u Prahy – Panská  skála  ‐ Týnec n. S. – Brodce – 
Svárov – Poříčí n. S.) a žlutá TZT (Týnec n. S. – Úročnice ‐ Konopiště). V jižní 
části  města  Týnec  nad  Sázavou  se  nachází  Naučná  stezka  Týnec  nad 
Sázavou.  Červená  turistická  značená  trasa  (TZT)  vede  z Kamenného 
přívozu přes Zbořený Kostelec do Nespek. 
Z hlediska  turistiky  je  nabídka  v dané  lokalitě  dostatečná.  Potenciál  pro 
další  rozvoj  se nabízí  spíše ve  tvorbě nových  tras  s možností  společného 
využívání jak pro pěší tak pro cyklisty. 
 

 
 
Cyklostezky a cyklotrasy 
Po městě se na kole pohybují především turisté a to hlavně během  letní 
sezóny. Místní obyvatelé  jízdní kolo k pohybu po městě využívají v menší 
míře. Přesnější data o  intenzitách  cyklistické dopravy nejsou  k dispozici, 
avšak potenciál spočívá především ve skutečnosti, že Týnec nad Sázavou a 
její  navazující  části  jsou  v současnosti  odděleny  bariérou  řeky  Sázavy, 
která pěší trasy  limitované polohou mostů značně prodlužuje. Jízdní kolo 
by  se  tedy mohlo  stát  vhodným  a  konkurenceschopným  alternativním 
dopravním prostředkem i pro všední provoz. Předpoklady pro to jsou však 
vytvoření  odpovídající  doplňkové  infrastruktury  (stojany  u  institucí, 
eliminace bariér, další rozvoj vyhrazených stezek, zklidňování dopravy). 

Městem Týnec nad  Sázavou prochází  značená  cyklotrasa 2.  třídy  ‐  č. 11 
Greenways Praha Vídeň a cyklotrasa 4. třídy – č. 0063 (Týnec nad Sázavou 
– Václavice – Kožlí – Konopiště, motel). Cyklostezky, jejichž primární funkcí 
je doprava do škol a do zaměstnání, jsou v Týnci nad Sázavou vybudovány 
dvě:  cyklostezka  Týnec  nad  Sázavou‐Bukovany  (cca  2  km)  a  cyklostezka 
Týnec nad Sázavou‐Chrást nad Sázavou (1 km).  
Samostatné  cyklostezky  se  ve  městě  nevyskytují.  Vzhledem  ke 
geomorfologii  terénu,  krajinnému  charakteru  a  funkčnímu  využívání 
komunikace by to v dané  lokalitě nebylo vhodné  řešení. Jak  již bylo výše 
zmíněno,  potenciál  v dané  lokalitě  představuje  především  realizace 
společných stezek pro chodce a cyklisty. 
Část cyklostrasy, která se nachází na  levém břehu Sázavy  je od ulice Pod 
Hradištěm  směrem na Brodce  je využívána  také  jako  in‐line dráha. Další 
zřízení  samostatné  (vyhrazené)  stezky  jako  např.  zařízení  sportovní  in‐
linové dráhy by bylo možné umístit např. kolem fotbalového hřiště nebo 
blízkosti areálu škol. 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

● Pravobřežní stezka od jezu Brodce k jezu Podělusy 
● Levobřežní stezka od jezu Brodce k lávce ve Zbořeném Kostelci 
● Levobřežní stezka od ul. Pod Hradištěm k Janovickému potoku s  
    potenciálem na propojení s „areálovou lávkou“ 
● Nové propojení od jezu Brodce k protaženému „zelenému pásu –  
    Karkulčin háj“ 

Vodní doprava 
Řeka Sázava nabízí využití pouze z hlediska turistické vodní dopravy a pro 
vodáckou  turistiku  je  velice hojně  využívána. Na úrovni  vzdutých hladin 
jezů se v místech, kde v současnosti chybí lávky (Podělusy) nabízí možnost 
zřízení sezónních přívozů mezi lokálními částmi města. 
 
Hromadná doprava 
Hromadná dopravy hojně využívána. Autobusové a vlakové nádraží, které 
se  nacházejí  v těsném  sousedství,  jsou  v současnosti  funkčně 
nepropojené.  Stávající  autobusové  nádraží  je  v  současnosti  ve  špatném 
technickém  stavu  a  je  poněkud  předimenzované.  V současnosti  je 
připravován  projekt modernizace,  který  bohužel  neřeší  chybějící  přímá 
pěší  vazba  ke  sportovnímu  areálu  a  kempu.  Stávající  pěší  trasa  vede 
oklikou. Zastávky autobusové dopravy  se nacházejí  v ul. Benešovská, Na 
Chmelnici, Sídliště a v navazujících místních částech. 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

● Revitalizace autobusového nádraží a předprostoru vlakové stanice (PD)  
● Nevhodné  stavební  uspořádání  zastávek  Na  Chmelnici,  Krusičasnká         
a     Sídliště a v podstatě ve všech místních částech (Podělusy, Chrást nad  
Sázavou, Brodce, Zbořený Kostelec) 

Nehodovost 
Evidované  nehody  z  podkladu  jdvm.cz  ukazují,  že  prostorové  rozdělení 
nehod  je  celkem  rovnoměrné. Vzhledem  k  charakteru dotčeného území 
jsou nehody  zapříčiněny  zpravidla nevhodným otáčením  či  couváním při 
parkování, případně srážkou v malých rychlostech tj. z nepozornosti.  
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Z hlediska  jisté kumulace dopravních nehod se  jako problematické místa 
jeví: 

● Křižovatka Ing. Fr. Janečka – Benešovská – Na Chmelnici  
● Ul. Benešovská před kostelem 
● Ul. Fr. Janečka v úseku Pražská – most a navazují parkovací plochy 

______________________________________________________ 

/ ANALÝZA – ZELEŇ 

V území se vyskytují krajinné typy Krajiny zaříznutých údolí (údolí Sázavy), 
Krajina  vrchovin  Hercynica  (větší  část  území),  Krajina  výrazných  svahů        
a  skal  horského  hřebene  (Grybla).  Převažují  smíšené  a  jehličnaté  lesy,          
v Hornopožárském  lese v PR Grybla  listnaté  lesy (bučiny). Na východě od 
města  se  nachází  zemědělsky  využívané  území,  převážně  orné  půdy.  
V krajině se nacházejí prvky zeleně jako remízky, meze, jsou zřízeny plochy 
pro  územní  systém  ekologické  stability.  V širším  území  okolo  Týnce  se 
vyskytují  nadregionální,  regionální  a  lokální  prvky  územního  systému 
ekologické stability, které na sebe vzájemně navazují.  
V  řešeném území dle územního plánu nesmí být navrhovány žádné nové 
stavby v záplavovém území, pro stávající objekty územní plán nenavrhuje 
žádnou protipovodňovou ochranu formou zábran.   
Dostavba  proluk  v  zastavěném  území  stávající  chatové  zástavby  je 
přípustná.    Většina  zahrádkářských  osad  je  stabilizována  bez možnosti 
rozšíření vymezené plochy. Pro zlepšení průchodnosti krajiny jsou vhodné 
postupně obnovovat účelové komunikace.  
Zeleň  ve  městě  je  pro  obyvatele  velmi  důležitá  jak  z  estetického,  tak            
z psychologického hlediska. Proto je tato lidská činnost v podobě kultivace 
městské zeleně pozitivní a velmi důležitá.  
Městská zeleň také významně napomáhá ke snižování prašnosti. Eliminuje 
zplodiny ze  silnic a prach  z cest. V Týnci nad Sázavou  jsou stromy podél 
cest  s  funkcí  filtru  prachu  umístěny  vhodně  (jedná  se  především  o  lípy 
podél hlavní ul. Jílovská směrem na Chrást a  javory podél hlavní cesty na 
Benešov).  
 
Parky 
V  Týnci  je mnoho  zelených míst,  ale  žádné  z  nich  neplní  funkci  parku. 
Taková  zeleň  je  zastoupena  pouze  v menších  plochách,  upravených  do 
parkové  podoby. Místem  s parkovou  úpravou  je  například  prostor  před 
kostelem sv. Šimona a Judy. Plocha před kostelem je svažitá, nyní osázená 
nízkými a půdopokryvnými druhy dřevin. Schody do kostela lemuje lipová 
alej. Celá tato skladba zeleně tvoří důstojné popředí kostela se hřbitovem. 
Další parková úprava je v městě situována před kulturním domem. Jedná 
se  o  svažitý  pás  zeleně  klesající  к  místní  hlavní  komunikaci.  Nedávno 
vybudovanou poloparkovou plochou  je prostor vedle obchodního domu, 
kde dominuje multifunkční hřiště pro děti, lavičky a nově vysazené stromy 
(jeřabina,  jedle,  javor)  spolu  se vzrostlým porostem  (douglaska,  tisolistá, 
smrk ztepilý, borovice černá). 
 
Zeleň občanské vybavenosti 
Do kategorie zeleně občanské vybavenosti spadá uzavřený areál základní 
školy v ulicích Komenského a Benešovská  (dvě budovy) a areál mateřské 
školy. Úprava  zeleně  je  zde  jednoduchá a  funkční,  složená především  ze 
stromové výsadby. 
 
Soukromá zeleň 
Mezi  soukromou  zeleň  patří  zahrady  rodinných  domů.  Zaujímá  největší 
zelenou plochu celého města. Zahrnuje  i zahrádkářské kolonie a prostory 
mezi jednotlivými družstevními domy, které jsou obvykle využívány pouze 
obyvateli  přiléhající  zástavby.  Zeleň  v  těchto  prostorách  se  skládá                
z ovocných a okrasných stromů. 
 
Zeleň volně přístupná 
Volně přístupná zeleň města je druhý největší zelený prostor města. Jedná 
se především o plochy sídlištní, volně přístupnou zeleň starších bytových 
domů a občanské vybavenosti, zeleň menších parkově upravených ploch a 
lesů. 

Do této kategorie spadá několik ploch. Největší  je areál hradu a rotundy. 
Další plochou je prostor podél pěší zóny vedoucí od obchodního centra к 
vlakovému  přejezdu  (ul.  Pěší).  Další  větší  plocha  zeleně  se  vzrostlými 
stromy se nachází vedle autobusového nádraží. 
 

Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 

OBECNĚ PRO CELÉ MĚSTO 
Silné stránky 
● množství kvalitních přírodních ploch a biotopů v okolí města –  listnaté    
a   
     smíšené lesy, přirozená koryta vodních toků. 
● řeka Sázava s doprovodnými břehovými porosty a údolní nivou –  
    regionální biokoridor s biocentry – důležitý prvek ekologické stability  
    krajiny 
● velké plochy veřejné zeleně a poměrně velké množství nezastavěných  
    ploch / ploch zeleně ve městě 
● velký potenciál pro kvalitní úpravy veřejného prostoru 
 
Slabé stránky 
● nepropojenost ploch zeleně ve městě a do krajiny 
● zeleň na většině ploch bez konceptu či funkce, resp. neexistuje  
    jednotná koncepce zeleně pro celé město, není zpracována studie   
    systému sídelní zeleně 
● průmyslové dominanty v podobě areálů Jawy a Metazu, v některých  
    částech nevyužívané a dnes částečně opuštěné tovární prostory, včetně  
    venkovních areálů, avšak oplocené a nepřístupné veřejnosti – bariéry  
    pro průchodnost a rozvoj 
● Hlavní  koridory  silniční  a  železniční  dopravy  s omezeným místem  pro  
xxzeleň 
● málo prostoru pro zeleň u mostu a v některých ulicích 
JEDNOTLIVÉ LOKALITY 

1. Pěší zóna  
  plus: plochy  trávníků  s potenciálem,  solitérní  stromy,  solitérní  keře, 

květinové  záhony,  vánoční  strom,  velká  rozloha  zelených  ploch, 
potenciál pro nové řešení 

  minus:  množství  hůře  udržitelných  trávníků,  špatná  průchodnost 
v rondelu,  plochy  zeleně  postrádají  smysluplný  celkový  koncept           
a návaznost na okolí 

2. Před Městským úřadem  
plus: velký prostor, napojení na okolí, potenciál pro nové řešení 
ul. Pražská a U trati – široký prostor v současnosti bez stromů; bylo by 
vhodné  udělat  celkový  projekt  komunikací  a  zeleně  s  doplněním 
stromů v tomto prostoru 
mínus: žádné velké stromy 

3. V Náklí za stadionem u řeky  
Plus: prostor pro kvalitní městskou a krajinářskou úpravu 
mínus: v současnosti náletové dřeviny bez větší hodnoty; 

4. Kemp  
plus: velký prostor se starými stromy a náletovou zelení u řeky, nabízí 
velký potenciál, je blízko centra města 
minus:  je horší  stav  stromů,  infrastruktura, nedořešené napojení na 
okolí a okolní zeleň 

5. Levý břeh Sázavy pod hradem  
plus:  staré  velké  stromy  ‐  nutno  provést  dendrologický  průzkum           
a ošetřit stávající stromy, potenciál pro pěší trasu;  
velký potenciál, blízkost centra, napojení na cyklostezku a most; starý 
mlýn  na  levém  břehu  Sázavy  –  potenciál  pro  využití  na  smíšené 
bydlení,… 
mínus:  kvalita  dřevin,  záplavové  území,  zelené  svažité  pruhy  podél 
hlavního mostu přes  řeku dnes pokrývá trávník – obtížně udržovaný, 
potenciál pro zefektivnění údržby 
most  –  chudé,  slabé  místo  systému  sídelní  zeleně;  možno  zavěsit 
nádoby s letničkami; potenciál pro zavěšenou lávku pro pěší 
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6. Sadovka   
plus:  hodnotné  vzrostlé  i  nově  vysazené  stromy,  proveden  projekt 
revitalizace; místo  nabízí  potenciál  pro  propojení  systému městské 
zeleně,  propojení  lze  provézt  k vodě  skrz  Metaz,  směrem  k centru        
a směrem k lesíku a čističce na konci Sadovky 
minus  ‐  Sadovka  v současnosti  neláká  k pobytu,  působí  spíše  jako 
bariéra nebo tunel ohraničený železnicí a plotem Metazu a silnicí před 
rodinnými domy s vysokými nehodnotnými keři na okraji, těžko se do 
ní  vstupuje  a  těžko  se  vystupuje,  nepropojení  s  okolím  v současné 
době 

7. Les ke Chrástu  
plus: hodnotné stromy s dobrým napojením na blízké bytovky, kde je 
možné provézt probírku; 
nabízí velký potenciál pro rekreaci při propojení s ostatní zelení – alej 
směrem k lesu, např. i jiné využití plochy s garážemi (rodinné bydlení); 
minus  –  aktuální  nepropojenost  se  zbytkem  města,  blízké  garáže 
působí ohavně, nedostatek listnatých stromů a křovin, chybí stín 

8. Sídliště  
plus:  kvalitní  zeleň  ohraničující  sídliště  od  silnice  (JZ  hrana  sídliště), 
rozlehlé  plochy  zeleně,  velký  potenciál  pro  lepší  koncepční  řešení 
zeleně,  solitérní  stromy,  místy  hodnotné,  ovocné  stromy  na  okraji 
sídliště u silnice ke garážím, komunitní zahrada – péče občanů o své 
okolí;  podél  silnice  u  sídliště  (Jílovská)  velmi  kvalitní  stromořadí             
a travnatý pás ‐ příjemné odstínění od silnice 
mínus: chybí celková koncepce vyhovující současným potřebám, velké 
plochy  trávníků  bez  konceptu,  solitérní  keře,  chybí  mnoho 
parkovacích  míst,  chybí  herní  prvky  pro  děti,  mobiliář,  zastoupení 
stromů i keřů je poměrně chudé, téměř úplně chybí květinové záhony; 
neprostupnost  při  deštích,  před  bytovým  domem  při  deštích  vzniká 
jezírko,  rizikové břízy a  jiné  stromy ve  zhoršeném  zdravotním  stavu, 
liniové keře bez  logiky a  funkce – zbytečné nároky na údržbu, silnice 
ke garážím postrádá na části chodník a převážně jí chybí stromořadí 

9. Jawa  
plus:  fungující  areál  s přidruženým  brownfieldem,  možnost  lepšího 
řešení; potenciál plánovat revitalizace starých brownfieldových ploch 
včetně zeleně 
mínus: neprůchodnost 
Podél  řeky u Kostelce –  Jawa – Týnec – navrhnout  cyklotrasu  / pěší 
stezku bez zpevnění povrchu 
Zbořený  Kostelec  –  stávající  zeleň:  travnaté  plochy,  stromořadí, 
solitérní stromy a keře, hodnotné vzrostlé stromy, potenciál pro nové 
koncepční řešení veřejné zeleně 

10. Metaz  
z velké části brownfield, potenciál pro projekt revitalizace, část možno 
uvolnit pro služby a veřejně přístupný prostor –  řešení prostupnosti, 
propojení  zelených  ploch,  biodiverzity,  otevření  železniční  trati             
a optického rozšíření Sadovky; možnost úpravy staré koleje/vlečky od 
nádraží do Metazu 

11. Sídliště v Brodcích  
potenciál pro celkovou koncepci a revitalizaci zeleně 

12. Brodce  
hodnotné vzrostlé stromy, revitalizace potoka a rybníka 

13. Les u Podhajského rybníka (mimo k.ú. Týnec)  
plus:  kvalitní  přírodě  blízký  biotop  listnatého  lesa,  důležitý  prvek 
biodiverzity a ekologické stability krajiny 

14. Zeleň před Společenským domem  
plus: nové koncepční řešení, mladé výsadby stromů a keřů,  
mínus: trávník na svazích ‐ neefektivní údržba 
potenciál pro zlepšení vzhledu a zefektivnění údržby 

15. Prostranství vedle Společenského domu  
potenciál pro místo setkávání, plus: hodnotné vzrostlé stromy;  
mínus: blízkost silnice 

16. Ulice Sad přátelství  
plus:hodnotné stromořadí; chránit před poškozením, ošetřit 

17. Kopec Tejnice – les 
potenciál  pro  městský  lesopark;  důležitý  prvek  biodiverzity                     
a ekologické stability krajiny 

18. Tenisové hřiště v Brodecké ulici  
plus: vzrostlá zeleň obklopující hřiště;  
mínus:  chybí  infrastruktura,  parkování,  obslužný  objekt,  zeleň, 
napojení na cyklostezku u řeky – nutno zpracovat 

19. Plochy u kolejí, nádraží směrem k centru  
mínus: postrádají zeleň, bez koncepce 

20. Plocha zeleně za nádražím 
převážně náletový lesík, začlenit do systému sídelní zeleně, koncepční 
řešení,  dosadba  dlouhověkých  stromů,  vyřešit  propojení                        
a  průchodnost,  nutno  zajistit  lepší  spojení  s jezem  a  přemostění  u 
jezu, přechody na silnici – mezi čerpací stanicí a RD; 
Prostor u nádraží je obrovský a nevyužitý 
potenciál: Je možné projektovat parkovací dům, parkoviště, zeleň 

21. Cesta k pěší zóně a především zelená část pod ní  
plus: vzrostlé solitérní stromy, travnaté plochy,  
mínus: chybí koncepce a návaznost 
potenciál: projektovat průchodnost, herní prvky, vodní herní prvky...  

22. Rondel  
plus: velká plocha veřejné zeleně; mezi rondelem a silnicí je relativně 
široký a příjemný pás zeleně bez zpevněné plochy 
mínus: solitérní keře, nedostatek parkování, nevyřešena průchodnost, 
některé  prvky  zeleně  nefunkční  a  neefektivní,  nadbytečné  stříhané 
živé ploty – neefektivní údržba zeleně; propojení  rondelu s nádražím 
je příkrými schody – těžko přístupné např. pro starší lidi 

23. Zeleň v okolí školy  
plus:  plochy  zeleně  oddělující  areál  školy  od  okolních  staveb, místy 
hodnotné vzrostlé stromy, příjemný propojovací zelený pás;  
mínus:  bez  koncepce  a  návaznosti  na  okolí,  chybí  kvetoucí  keře             
a okrasné záhony; místy svah s neefektivní výsadbou keřů potenciál: 
využít novou  i stávající veřejnou zeleň  i ke vzdělávacím účelům žáků 
školy i veřejnosti 

24. Janovický potok  
plus:  příjemné  prostředí  janovického  potoka,  přírodní  koryto 
Janovického  potoka  a  jeho  okolí  dále  proti  proudu,  památný  strom 
Kozlovický dub 
mínus:  Janovický  potok  není  přístupný  po  celé  délce,  místy  chybí 
přechodný  pás  kvalitní  zeleně  mezi  rodinnou  zástavbou  a  silnicí           
a potokem; 
potenciál: zpřístupnit, propojit cestu k nábřeží Sázavy a do Podhradí,  

OSTATNÍ POZNÁMKY 

• Průchod  pod  železniční  tratí  téměř  napojený  na  silnici  k lesíku 
vedoucí  podél  chatové  oblasti  až  k řece  dále  lemující  kraj  řeky 
ke spodnímu jezu a na druhé straně k Lidlu. 

• Možnost budovat most/lávku do Podělus. 

• Voda 2002 sahala pod chatky, nevytopila je.  

• Pěšina k Lidlu je vyšlapaná kolem Metazu 

• Je možnost udělat nový jez pochozí? 

• Možnost propojení ulice (Komenského) s ulicí u RD k jezu a vézt ji  
               k vodě (jezu) 

• Možnost propojení této spojky s alejí za školkou ke garážím              
              a  lesíku 

• Možnost  ukázat  správné  hospodaření  s dešťovou  vodou  – 
odvodnění  parkovišť  a  komunikací  a  vyústění  dešťové  kanalizace  do 
„dešťových zahrad“ („Rain Garden“, „Bioswale“), příp. akumulace dešťové 
vody ze  střech bytových domů do nádrží na zalévání zahrádek a  záhonů     
a stromů 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

/ ANALÝZA – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
Veřejná  prostranství  tvoří  systémovou  kostru  fyzické  struktury  urbánní 
roviny  každého  sídla  a  kvalita  této  kostry  zakládá  kvalitu  zástavby. 
Struktura  veřejných  prostranství  je  založena  na  kompozici  a  hierarchii 
(prostorové  a  současně  významové).  Tam,  kde  struktura  veřejných 
prostranství  schází,  postrádá  systém,  fragmentuje  či  přechází  ve  vágní 
nedefinovaný charakter, ztrácí se základní urbánní kvalita sídla, spočívající 
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v  kontinuitě,  homogenitě,  hierarchii.  Skrze  veřejný  prostor  poznáváme 
kulturní hodnoty sídla, charakter jeho společnosti i jednotlivých lidí. 
Veřejná prostranství jsou tváří měst i vesnic. Komunikující, zprostředkující 
vnitřní život navenek, reprezentující.   S určitou nadsázkou  lze říci, že jaká 
jsou veřejná prostranství, takové je město nebo vesnice. Postavení kvality 
veřejných  prostranství  do  popředí  zájmu  správy města  a  obcí  je  činem, 
který  reprezentuje  uvědomění  si  jejího  zásadního  významu  pro  kvalitu 
sídla a života v něm.  Je přihlášením se k roli, která správě města či obce 
přísluší, tj. k hájení a prosazování veřejného zájmu. Je nezbytným prvním 
krokem a nastartováním procesu nápravy dlouhodobého stavu. Základem 
takového procesu je koncepční přístup k rozvoji veřejných prostranství. 
Významná veřejná prostranství města Týnec představuje na  levém břehu 
řeky Sázavy bezesporu okolí historického  jádra  (hradu)  tohoto  sídla a  to 
bezprostřední  i  širší,  okolí  Společenského  centra  (původně  výroba 
kameniny, později hotel) a okolí kostela. Na břehu protějším v novodobé 
části města je to pak především ulice K Náklí, vedoucí k budově městského 
úřadu,  ulice  Pěší,  jakási  pěší  zóna  a  v jistém  slova  smyslu  současné 
novodobé centrum Týnce.   
Mezi veřejná prostranství nižší hierarchie, středně významná, patří břehy 
řeky Sázavy v části v kontaktu se zástavbou města, plocha u autobusového 
a vlakového nádraží, přírodní parky Sadovka, Brdce (Karkulčin háj), prostor 
v okolí  areálu  základní  a mateřské  školy  či  v oblasti  obchodního  domu          
a obchodního centra směrem západním k sídlišti.    
Mezi veřejná prostranství méně významná, nižší kvality, pak  lze zahrnout 
plochy podél komunikací, především hlavních, zdůraznit  lze  jistou kvalitu 
aleje  podél  ul.  Jílovská.  Dále  sem  jistě  náleží  veřejně  přístupné  plochy 
sídlišť (rondel) či komplexu bytovek ve stylu sorela, sportoviště, hřiště atd. 
ale i veřejná zeleň typu přírodního parku (např. vrcholek Tejnice). 
Veřejná  prostranství  v přidružených  obcích  pak  představují  jejich 
přirozená historická centra – návsi, zařadit sem můžeme i přístupy k jezům 
řeky či pěší cesty podél ní. 
 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 
● nejasná diference funkcí veřejného prostoru 

● nevhodné rozvržení funkcí z hlediska plynulého komfortního pohybu  
    občanů ve městě 
● nekoncepční prolínání nesouvisejících funkcí (veřejná správa, kultura,  
    zábava, turismus, parkování, relaxace) 
● absence relaxačních zón pro obyvatele, plnících svoji funkci 
● absence vzájemného propojení veřejných prostranství pomocí zeleně,  
    koridorů  pro pěší  atd. 
● žádný současný veřejný prostor nemá funkci veřejného parku 
● absence hiearichizace veřejného prostoru pomocí prvků a druhové  
    skladby zeleně 
● akcentace a rezervy ve využití a utváření podoby funkčních lokálních  
    center 
● absencnce jasně definovaného centrálního městského prostoru,  
    plnícího shromažďovací a orientační funkci ve městě 
● mnohdy nedostatečná propojenost významných veřejných prostranství  
    do funkčního celku pro pěší a školní mládež 
Podrobněji viz. výkresová část FAK. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
/ ANALÝZA – VÝZNAMNÉ FUNKCE VE MĚSTĚ A INTENZITA JEJICH VYUŽITÍ 
 
Zástavba města 
Spolu s počátky osídlování se také objevila první zástavba v krajině. Každá 
stavba má určitý vliv na krajinu, ať pozitivní (s čímž se setkáme minimálně) 
nebo negativní  (častý  jev). První  stavbou bylo opevněné opidum  sloužící    
k obraně statku a chránící obchodní cestu vedoucí přes brod řeky Sázavy. 
Tato zástavba neměla na krajinu nijak velký negativní vliv, protože kámen 
na  stavbu  byl  posbírán  především  z  okolí  řeky  a  dřeva  bylo  použito 
minimum. Přímý doklad o zástavbě ovšem není doložen. První mapou, ve 
které byl Týnec nad Sázavou přesněji zaznamenán jako osada s kostelem, 
byla mapa Müllerova (císařský vojenský kartograf) z roku 1870. 

Prakticky  až  do  19.století  byly  stavby  pouze  na  levém  břehu  řeky.  To 
dokazují  i  další mapy  z  oblasti.  Jedná  se  o  první,  druhé  a  třetí  císařské 
mapování. První vojenské mapy zaznamenávají vojensky důležité objekty 
a  jsou  z  roku  1764  ‐  1767.    Polohopis  vychází  z Müllerovy mapy,  takže 
území nebylo stále geodeticky přesně vymezeno. 
Zástavba Týnce,  tehdejší Tejnice,  se  rozrostla o  zámeček,  zvonici a  faru. 
Byl  také  vybudován  první  most  přes  řeku,  což  značně  pomohlo 
obyvatelům  ke  snazší  komunikaci  s druhým  břehem,  kde  do  té  doby 
nebyla  žádná  zástavba. Z  toho období  je  již patrný  zásah  lidské  ruky do 
krajiny. Byly vykáceny  lesy pro zisk zemědělské půdy a také pro dřevo na 
stavbu obydlí a topení na zimu. 
Na  druhém  vojenském  mapování  (1819  –  1858)  se  osada  Týnec  nijak 
výrazně nezměnila, pouze na pravém břehu  řeky byl postaven  čtvercový 
dvůr, na  jehož místě dnes  stojí budova městského úřadu. Třetí vojenské 
mapování bylo nejpřesnější. 
Při  podrobném  prozkoumání  map  každého  jistě  upoutá  zanedbatelná 
velikost Týnce v porovnání  se  sousedními osadami. Na  levém břehu  stál 
pouze kostel s několika okolními domy, na pravém břehu velký čtvercový 
dvůr. Osada se rozrůstala pomalu a její význam nebyl nijak velký, proto ani 
vliv člověka na přírodu se nestal nijak zásadním. 
Poslední  historickou  mapou,  ve  které  je  detailně  rozpracována  daná 
oblast, je z roku 1839 ‐ 1840. Jedná se o takzvaný Císařský otisk, historický 
dokument,  kde  byly  zakresleny  katastry  a  nesloužil  к  dalšímu 
zaznamenávání  změn  v  dalších  letech.  Je  to  důležitý  dokument  věrně 
zachycující podobu krajiny  té doby. Z mapy  je dobře patrné využití půdy    
a čísla parcel pozemků jsou shodná s dnešními. 
Díky průmyslové výrobě, která  se ve městě  rozmohla,  se  začal  rozrůstat     
a rozvíjet i Týnec. Pro porovnání zástavby v roce 1840 (císařské mapování) 
a  a  zástavby  v  letech  1949,  1963,  2001  a  současnosti  slouží  letecké 
snímkování. 
Podrobněji viz. výkresová část FAK 

 
Porovnání zastavěné plochy v roce 1840 a 2018 
Z grafické  části  FAK  je  patrné,  že  v  roce  1840  byla  zástavba  města 
nepatrná,  skládala  se  z několika domů na  levém břehu  řeky a  statku na 
pravém  břehu  (v  lokalitě  je  dnešní  městský  úřad).  Osada  Chrást 
dosahovala v roce 1840 dvojnásobné velikosti než Týnec. Převážnou část 
území  zaujímala  orná  půda,  rozloha  lesů  se  nijak  podstatně  nezměnila. 
Pokud  některé  lesy  zanikly,  byly  vysazeny  na  jiném  místě.  V  roce 
současnosti  je  zástavba  města  rovnocenná  po  obou  březích  řeky                 
a  mnohonásobně  se  rozrostla.  Zanikla  pole  a  louky  a  na  jejich  místě 
vyrostly  rodinné,  bytové  a  panelové  domy.  Podél  řeky  Ing.Fr.  Janeček 
vybudoval  továrny. Metaz  zaujímá  část pravého břehu Sázavy od mostu 
po směru  toku,  Jawa byla postavena na  levém břehu  toku směrem proti 
proudu.  Prakticky  oba  břehy  jsou  poznamenány  průmyslovou  výrobou      
a  stavbami  s  ní  souvisejícími.  V  současnosti  se  zástavba  města  stále 
rozšiřuje, a  to směrem na Chrást nad Sázavou  (území s novými RD) a na 
Brodce (oblast Kněžiny je zastavěna novými bytovými domy). 
 
Celkové hodnocení 
Ráz krajiny se díky zástavbě podstatně změnil. Pole a  louky se přeměnily 
na  stavební parcely, průmyslové plochy a veřejná prostranství. Zásah do 
krajiny  stavebními  pracemi  znamená  celkovou  změnu  reliéfu. 
Zemědělskou půdu neustále nahrazují stavební parcely, protože její využití 
vzhledem к současné ekonomické situaci klesá. Podle platného územního 
plánu  a  jeho  změn  se  v  Týnci  nad  Sázavou  je  možné  zástavbu  stále 
rozšiřovat a polí bude ubývat. Je nutné dbát na soulad staveb s přírodou, 
aby  nezasahovaly  do  ekologické  stability  krajiny  (ÚSES).    Ekonomická 
základna města se v posledních necelých sto letech výrazně proměnila. Na 
počátku  20.  století  byla  ekonomika  města  spojena  se  zemědělskou 
činností a průmysl byl omezen  jen na malé firmy zpracovávající produkty 
místní  zemědělské  výroby.  Ve  30.  letech  20.  století  došlo  k zásadnímu 
obratu  zapříčiněnému  umístěním  pobočky  pražského  závodu  Jawa  do 
Týnce  nad  Sázavou.  V  následujících  letech  se  z  města  stalo  silné 
průmyslové  centrum,  které  se  stalo  centrem  dojížďky  z  celého  dolního 
Posázaví  a  jeho  atraktivita  se  projevila  i  v  nárůstu  počtu  obyvatel. 
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Nicméně  časem  docházelo  k  útlumu  činnosti  firmy  Jawa  a  stejně  tak            
i  společnosti METAZ,  která  byla  založena  jako  slévárna  JAWY,  a  začalo 
docházet k proměně a výrazné redukci ekonomické základny města¨ 
 
Hlavní zaměstnavatelé*  
V Týnci nad Sázavou se nacházejí tři významné průmyslové areály – Metaz 
Týnec  a.  s.  (výroba  odlitků,  slévárna  oceli)  a  JAWA  Moto  spol.  s  r.o. 
(producent kdysi světově proslulých motocyklů. Mezi dalšími významnými 
ekonomickými  subjekty  se  sídlem  ve  městě  Týnec  nad  Sázavou  lze 
jmenovat: Bisport Týnec  (půjčovna  lodí), Lidl (velkoobchod s potravinami 
a  jiným  sortimentem)  a  STASTO  Automation  Týnec  (řídící  a  regulační 
technika).  Z  jejich  oboru  činnosti  je  patrné,  že  se  jedná  o  subjekty 
zaměřené  na  průmyslová  odvětví.  Ostatní  ekonomické  subjekty  jsou 
zejména drobní obchodníci a živnostníci. 
 
Počet žáků ve školních areálech* 
Základní vzdělávání poskytuje ve městě jedna základní škola, a to ve dvou 
samostatných komplexech, v ul. Komenského, kde probíhá výuka žáků od 
1. do 9. ročníku, a v ulici Benešovská, kde jsou vyučováni žáci od 1. do 5. 
třídy. Do spádového školského obvodu patří město Týnec nad Sázavou (vč. 
jeho místních částí Podělusy, Pecerady, Brodce, Zbořený Kostelec, Chrást 
nad Sázavou, Krusičany, Čakovice) a dále obce Chářovice a Bukovany.  
Celková kapacita  základní  školy  je 650 míst. Ve  školním  roce 2015/2016 
navštěvovalo ZŠ Týnec nad Sázavou 564 dětí  (ze 17 obcí),  tj. naplněnost 
školy  byla  cca  87 %. Od  roku  2006  trvale  roste  zájem  o  ZŠ  Týnec  nad 
Sázavou.  V  porovnání  let  2017  a  2006  činí  nárůst  počtu  žáků  27  V 
současné  době  není  kapacita  základní  školy  vyhovující,  na  což  reaguje 
město  přístavbou  vstupního  a  spojovacího  krčku  (spojujícího  jižní  se 
severním  pavilonem),  který  obsahuje  šatny  pro  celou  školu  a  zároveň 
obsahuje  nové  3  kmenové  a  1  specializovanou  učebnu.  Do  areálu  je 
rovněž navržena nová  tělocvična, která navazuje na  stávající  šatny. Celé 
řešení je ještě doplněno o nové komunikace a parkoviště. Stavba by měla 
být dokončena v roce 2018. 
Počty obyvatel v konkrétních oblastech* 
Počet obyvatel města Týnec nad Sázavou dosáhl 5 686 v  roce 2016, což 
představuje  nárůst  o  téměř  400  obyvatel  za  poslední  čtvrtstoletí.  Růst 
města byl  výrazně urychlen  továrníkem  Ing.  Janečkem,  který do Brodců 
(místní části Týnce nad Sázavou) přesunul ve 30. letech 20. století montáž 
osobních  vozů  a  veškerou  výrobu  ze  slévárny  (v  Praze),  která  s  ní 
technologicky  nesouvisela.  V  60.  letech  pak  rozšířil  výrobu  ve  městě. 
Vlivem těchto skutečností rostlo město jako celek, nejvíce pak místní část 
Brodce  a  Týnec  nad  Sázavou.  I  v  ostatních místních  částech města  byl 
vývoj počtu obyvatel příznivý.   Se  snižujícím  se objemem výroby a  s  tím 
souvisejícím  snižováním  počtu  pracovníků  v  průmyslových  firmách  Jawa 
Moto  spol.  s  r.o.  (dále  jen  Jawa)  a Metaz  Týnec  a.s.  (dále  jen Metaz) 
klesala atraktivita města a počet obyvatel  začal od 90.  let  klesat  (vyjma 
místní  části Týnec nad Sázavou). Patrná  změna nastala v 21.  století, kdy 
zejména  místní  část  Brodce  populačně  narostla.  Důvodem  je  výstavba 
sídliště Kněžina.   Podíl obyvatel místní  části Týnec nad Sázavou překročil 
50  %  již  v  60.  letech  20.  století  (tabulka  5).  V  roce  1991  dosahovala 
koncentrace  v  této místní  části  více  než  dvě  třetiny  obyvatel.  Výrazněji 
rostla od roku 1869  i místní část Chrást nad Sázavou. Nicméně mezi roky 
1991 a 2011 nejvýrazněji narostla populace místní části Brodce – zvýšení 
počtu obyvatel bylo  téměř  čtyřnásobné. Podíl obyvatel  této místní  části 
však tvoří pouze necelých 7 %. K roku 2011 mají všechny místní části počet 
obyvatel,  který  neohrožuje  jejich  funkční  existenci.  Částečně  je  to  dáno 
využíváním části domovního fondu k rekreačním účelům. 
*Zdroj: Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou, analytická část, MEPCO, s.r.o., 
2018. 

 
Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 
● veřejná parkoviště v centru při Sázavě využívají zaměstnanci Metazu 
● areál Metazu limituje ve svém úseku podél řeky možnost širšího využití  
    břehu řeky a propojení obou břehů 
● problematická možnost využití stávajícího mostu z Metazu (havarijní  
    stav, soukromé vlastnictví) 

●  potřeba  korigovat  zástavbu  města  vzhledem  k  ekologické  stabilitě 
xxkrajiny 
●  zastavěné plochy nedostatečně kombinovány, prokládány s účelovou  
     zelení, parky a plochami s funkcí občanské vybavenosti (např. dětské  
     hřiště) 
● přirozený rozvoj města ne vždy preferuje přirozený rozvoj a proměnu     
    vnitřní zástavby či zástavbou proluk 
● nekvalitní urbanistické řešení a komunikační návaznost na současné  
    komunikace v nových zastavovaných územích 
● mnohdy neadekvátní orientace či měřítko při stavbě nových RD 
● nepromyšlené naddimeziování komunikací v nové zástavbě  
    (obousměrné), absence organizované dopravy s možností  
    jednosměrného provozu (užšími profily, odstavná stání v kombinaci se  
    zelení). 
● nastolení procesu možné konverze částí průmyslových areálů Jawa           
    a Metaz 
● absence možnosti využití stávajících parterů budov ve starém Týnci pro  
    obchod a služby pro podporu a oživení života této části města 
    Podrobněji viz. výkresová část FAK 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
/ ANALÝZA – TURISMUS NA ŘECE SÁZAVĚ A JEHO VZTAH K MĚSTU 
 
Řeka Sázava, protékající krajem Středočeským a Vysočinou, je dlouhá 225 
km.   Patří také mezi vyhledávané vodácké trasy. Splavný  je úsek 208 km, 
od  Žďáru  nad  Sázavou  až  po  soutok  v  Davli.  Nejatraktivnější                          
a nejfrekventovanější je úsek z Týnce nad Sázavou do Pikovic, kde je nejvíc 
peřejí, zajímavé jezy a krásná okolní krajina. Sázava se díky svým přítokům 
stala  velkou a  významnou  řekou,  ještě  v 19. a na počátku 20.  století  se 
používala pro splavování dřeva a pravidelně po ní  jezdily vory s náklady. 
Dnes  je  řeka  využívaná  především  jako  turisticky  atraktivní  místo  pro 
vodáky.  

*Město Týnec nad Sázavou a jeho okolí jsou turisticky velmi vyhledávanou 
lokalitou vlivem krátké vzdálenosti od Prahy,  lokalizaci na březích Sázavy   
a  příznivým  klimatickým  i  přírodním  podmínkám.  Celý  územní  obvod 
Týnce  nad  Sázavou  je  lokalizován  v  rekreační  oblasti  dolního  Posázaví.   
Týnec nad Sázavou nabízí značné množství památek, které se město snaží 
udržovat a poskytovat pro veřejné akce. Lze  jmenovat Městské muzeum 
Týnec, románský hrad z přelomu 12. a 13. století, dále kostel a v blízkosti 
města  ležící zříceninu hradu Zbořený Kostelec ze 13. století. Celé správní 
území města je územím s možnými archeologickými nálezy. 

Město plní  funkci  zejména  sezónní  víkendové  rekreace a  je  v něm  silně 
rozvinuta  rekreace  jak  v  chatách,  tak  v rekreačních  chalupách.  V  létě 
přibývá  i  rekreace vodácká, která  je podpořena  skutečností, že město  je 
nástupním místem vodáckých výletů na  řece Sázavě. Přímo ve městě  se 
nachází  jedna  z nejvýznamnějších  půjčoven  vodáckého  vybavení  na 
Sázavě  (Bisport).  Dále  je město  protkáno  turisticky  značenými  trasami, 
naučnými  stezkami  a  cyklotrasami  a  stezkami.  O  turistické  atraktivitě 
města  a  jeho  okolí  svědčí  počet  rekreačních  chat/objektů  sloužících             
k rekreaci. 
Limitem  rozvoje  cestovního  ruchu  je  kvalita  a  kapacita  turistické 
infrastruktury  (zařízení  volného  cestovního  ruchu,  penzionů,  restaurací 
atd.). Ve městě  se nachází  jeden hotel,  jedna  turistická ubytovna,  jedna 
ubytovna,  jeden  kemp  v meandru  řeky  v lokalitě  Náklí  (u  městského 
úřadu) a apartmán nad hradem. Nicméně nedostatek ubytovacích zařízení 
ve  městě  supluje  turistická  infrastruktura  v  jeho  blízkém  okolí  – 
návštěvníkům  je  k  dispozici  značné  množství  ubytovacích  zařízení                
a kempů, např. v Nespekách,  Čerčanech, Netvořicích, Neveklově atd. Ve 
městě  se  nachází  celkem  šest  stravovacích  zařízení,  z  toho  jedno  se 
nachází mimo místní  část  Týnec  nad  Sázavou.  Z  toho  lze  usuzovat,  že 
ostatní  sídla města  slouží  spíše obytné  funkci a  stravovací  zařízení by  se     
v  těchto  sídlech  neuživila.  Nicméně  i  stravovací  zařízení  v  samotném 
centru  Týnce  nad  Sázavou  se  potýkají  s  problémy  mimo  turistickou 
sezónu,  a  tak  bývají  v  tomto  období  většinou  uzavřená  nebo  mají 
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omezený  provoz.  Současně  je  problémem  samotná  kvalita  stravovacích 
zařízení, kdy převažují provozovny nižší úrovně. 
*Zdroj: Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou, analytická část, 
MEPCO, s.r.o., 2018. 
 

Identifikované problémy a potenciál ke zlepšení: 
● absence atraktivní nabídky služeb (kavárna, cukrárna, jarmark atd.) pro  
    návštěvníky kempu a vodáky 
● nemožnost plynulé, kontinuální prostupnosti břehů řeky v úseku města  
    (např. úsek Metaz atd.) 
●  absence propojení břehů v částech  Podělusy – Chrást (lávka) 
● lukrativita návštěvy města pouze v sezóně 
● nemožnost využití  pro bezpečné koupání obyvateli města (vč. dětí) 
● nevyužití potenciálu ostrova na levém břehu řeky v blízkosti ul. Pod  
    hradištěm pro turistický ruch a rekreaci místních 
● pouze sezónní využívání historického secesního objektu při řece  
    v Brodcích 
● možnost využití obou jezů pro koupání jejich propojení okružní pěší  
    stezkou podél břehu řeky 

Podrobněji viz. výkresová část FAK 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
/ POTENCIÁLY MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Město  Týnec má  dle  názoru  zpracovatelů  FAK,  podpořených  výsledkem 
ankety  obyvatel  v rámci  zpracovávání  Strategického  plánu,  nemálo 
zajímavých míst  s vysokým  potenciálem,  které  stojí  zato  zachovat  nebo 
rozvíjet. Některé z nich  jsou přirozeným důsledkem historicko‐kulturního 
a  společenského  vývoje a  současných  kvalit území,  resp.  jeho  zón  s ním 
spojených,  další  jsou  důsledkem  morfologie  území  a  utváření  obytné 
krajiny.  
Potenciály  jsou  kapacity,  které  obsahují  souhrn  pozitivních  schopností        
a  vlastností,  jež  umožňuje  kvalitativní  rozvoj  a  přeměnu  toho  kterého 
konkrétního  místa.    Takové  místo  –  lokalita  je  pak  právě  díky  nim 
nezaměnitelná,  jedinečná.   Zhodnocení potenciálu místa do nové kvality 
pak má přirozeně primární  i sekundární dopad na společenský, kulturní  i 
ekonomický rozvoj sídla. Jinak tomu není ani v případě Týnce. 
Pozice města  Týnce  nad  Sázavou  v relativní  blízkosti  pražské metropole      
a  její aglomerace a zároveň  již v přírodním prostředí  lesů a krajiny kolem 
řeky  Sázavy  znamená  pro město mnoho  výhod,  ale  též  s sebou  přináší 
nemálo problémů.    Jistou pozitivní změnu z hlediska dopravy má přinést 
plánovaný„ D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“  formou dvoupruhové 
komunikace  v  délce  cca  3,24  km  zasáhne  mimo  jiné  do  katastrálního 
území  Týnec  nad  Sázavou  a  Podělusy.   Město  limituje  rovněž  pro  další 
rozvoj  z hlediska  základní  infrastruktury  omezená  kapacita  ČOV,  která 
bude muset  být  ve  výhledu modernizována,  intenzifikována.   Důležitým 
limitujícím momentem pro rozvoj města je skutečnost, že město nevlastní 
téměř žádné pozemky, které by mohlo využít pro další rozvoj. Historicky 
daná  skutečnost,  ovlivněná  průmyslovým  rozvojem  města  a  vznikem 
areálů továren Metaz a Jawa v důsledku ovlivnily i tuto skutečnost. Přesto 
i  za  této  situace  existuje  na  základě  analýzy  nemálo  témat  pro  rozvoj 
města,  která  je  možno  ve  vzájemném  vyvažování  důležitosti                          
a provázanosti rozvíjet, diskutovat a pokusit se mezi nimi nalézt důležité 
styčné  body  a  v  důsledku  i  konsensus  za  přispění  všech  i  obyvatel, 
vlastníků  nemovitostí  (pozemků  i  budov)  vč.  těch  soukromých.  Je 
nepopiratelnou  skutečností,  že  v minulém  století  vtiskly do  značné míry 
charakter a předurčily budoucí podobu města a jeho rozvoj podnikatelské 
aktivity  ing.  Fr.  Janečka.  Proto  přirozeně  i  dnes  leží  jistá  část 
zodpovědnosti  za  jeho  rozvoj na  jeho dědicích  či  subjektech,  který  části 
průmyslových areálů či pozemky v Týnci vlastní. Oni spolu s veřejností jsou 
důležitými  partnery města  v utváření  nejen  jeho  současné  podoby,  ale 
především dalšího  rozvoje. Např.  změny územního plánu, které by měly 
m.j.  vycházet  ze  závěrů  FAK  či  jeho  nová  podoba,  vzniklá  procesem 
komunikace  se  společnou  odpovědností  a  vizí  za  sídlo může  přispět  ke 
kultivaci průmyslových areálů,  příp. i  k jejich částečné konverzi a většímu 
zapojení  do  života  města,  může  formou  dobrých  regulačních  plánů 

s důsledným  řešením  dopravní  sítě,  parkování  v klidu    ruku  v ruce                
s  řešením zeleně a  její  implementací do urbánní struktury města přispět    
k uspokojení poptávky rodin po ekonomicky přijatelnějším bydlení mimo 
pražskou aglomeraci.  
Město  si  může  zachovat  svůj  charakter  a  jedinečnost  především  díky 
regulacím výstavby, prioritní podpoře rekonstrukcí a přestaveb stávajících 
objektů v intravilánu a širším centru.  Důležitou roli by při tom měl sehrát 
územní plán,  závazné a doporučené využití  jednotlivých  funkčních ploch    
a osvěta správy města v součinnosti s dalšími orgány státní správy. Tento 
proces  je právě pro  to náročný  z krátkodobého  časového horizontu,  ale     
o  to  více  efektivní  z horizontu  dlouhodobého.  Pokud  nebude  brána 
dostatečně  v potaz  tato  skutečnost  správou  sídla,  může  s nevratnými 
důsledky  dále  pokračovat  jen  málo  řízený  stavební  rozvoj  především 
občanské  výstavby  (RD),  kdy  na  nových  stavebních  parcelách  porostou 
rodinné domy neadekvátního měřítka, sklonu střech, nemluvě o pozici na 
pozemku  a  přílišnému  individualismu,  bez  ohleduplnosti  k charakteru 
sídla, k přírodě, tak jak je tomu v alarmující podobě v mnoha případech při 
komunikaci směr Chrást. Uměřenost a proporcionalita  jednotlivých kroků 
v rozvoji  výstavby  a  infrastruktury,  koordinace  rozšiřování  občanské 
vybavenosti  a  veřejných  prostranství  musí  být  v souladu  s rozvojem 
obslužné  cestní  sítě,  parkovacích  ploch,  musí  jít  koordinovaně                      
a souběžně s péčí o krajinu a zeleň v intavilánu a extravilánu sídla.  Jinak je 
reálné, že město se stane  jedním s dalších konformních v blízkosti Prahy, 
kde potřeba ploch pro občanskou výstavbu bude řešena bez ohledu na její 
další aspekty, které jí dávají v historické kontinuitě svůj charakter.  
Zásadní  roli  v tomto  procesu  přirozeně musí  sehrát  vedení města  spolu 
s občany.  Podoba  proměny  města,  kterou  jistě  ovlivňují  výše  zmíněné 
aspekty (dálniční přivaděč, relativní blízkost Prahy,  řeka Sázava, relativně 
dochované  historické  centrum  města  s památkami,  průmyslové  zóny 
Metaz a Jawa, ČOV, změny či příprava nového územního plánu atd.), může 
sehrát významnou roli v jeho rozvoji. Právě proto záleží na podobě těchto 
změn,  na  jejich  promyšlenosti,  potřebném  veřejném  konsensu  pro  ně.       
A k tomu si klade ambice ‐ za cíl zásadním, významným způsobem přispět 
jako  strategický  „živý“  dokument  nejen  pro  vedení  a  správu  obce 
současnou  i  budoucí,  pro  její  obyvatele,  právě  zpracovaná  filosoficko 
architektonická koncepce města Týnec nad Sázavou. 
Potenciály  jsou  podrobněji  rozvinuty  v jednotlivých  tématech  a  budou 
zapracovány v jednotlivých konkrétních řešeních návrhové části FAK.  
 

/ Nejdůležitější témata rozvoje města 

Město  Týnec  nad  Sázavou  současnosti  prostou  obhlídkou  i  podrobnější 
analýzou  zpracovatelů  FAK  nabízí  víc  jak  desítku  témat,  hodných 
pozornosti a podrobnějšího  rozpracování. Témata pro další  rozvoj města 
byla  rovněž  vyhodnocena  z  ankety mezi obyvateli,  která  vznikla  v rámci 
zpracování analytické  části Strategického plánu rozvoje města Týnec nad 
Sázavou  do  roku  2028  (MEPCO,s.r.o.,  2018).  Přes  jistou  pestrost, 
různorodou škálu názorů a námětů ovšem ve větší shodě mezi obyvateli 
rezonovala  v roce  2018,  mnohdy  ve  shodě  s názory  zpracovatelů  FAK 
především tato stěžejní témata na řešení, když další, menší, jsou pak jejich 
logickou a přirozenou součástí. 

Jednotlivě a konkrétně: 

• veřejné prostranství města, charakter místa, historické centrum,  
   novodobé centrum, lokální centra 
• koryto Sázavy a Janovického potoka s krajinnými návaznostmi 
• kvalita krajiny v okolí města 
• město a průmysl 
• množství, způsob a lokace zastavění města 
• možnost využití stávajících, historických budov a historického    
    prostředí 
• doprava v klidu, parkování, organizace dopravy, síť chodníků 
• sportoviště a plochy pro volnočasové aktivity, jejich struktura 
• kvalita, provoz, náplň a rozvoj majetku města 
 
/ ARCHITEKTONICKÁ DÍLNA  ‐ 1.setkání s veřejností   (10.4.2018) 
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Obsah prezentace 
Na  základě  podrobné  prohlídky  města,  prostudování  podkladů  (např. 
různé  stupně  projektové  dokumentace,  analytická  část  strategického 
plánu města),  dvou  setkání  s pětičlennou  pracovní  skupinou  zadavatele 
vznikl pracovní materiál analytické části dokumentu FAK, který představil 
problémové a  terénní mapy města, vyhodnotil krajinnou charakteristiku, 
pozici  města  v krajině,  jeho  propojení  s krajinou,  identifikoval  hlavní 
zelené  koridory  uvnitř města,  analyzoval  vzájemné  vlivy město  ‐   řeka 
Sázava.   Dále  byla  představena  analýza  dopravy  (doprava  v klidu,  hlavní 
komunikace,  automobilové,  pěší,  cyklotrasy  a  cyklostezky,  turistické 
trasy).  
Neméně  důležitou  byla  analýza  veřejných  prostranství,  kdy 
nejvýznamnějším  tématem  se  stalo  téma  vytipování míst  s potenciálem 
pro novodobé moderní centrum města. 
Nedílnou součástí prezentace – projednání analytické části byla přirozeně 
analýza  významných  funkcí  ve městě  a  intenzity  jejich  využití  (bydlení, 
průmysl, služby, atd.). 
 
Cílem  procesu  analýzy  bylo  nejen  poukázat,  jak  se  jednotlivé  oblasti 
v rámci města ovlivňují a doplňují, jaká je jejich hierarchie, ale především 
popsat charakter městských oblastí, a tak  nalézt potenciál pro další jejich 
rozvoj či proměnu. 
 

 
 
Postřehy, náměty veřejnosti 
Přítomná veřejnost se aktivně zapojila do procesu po prezentování dílčích 
témat  analytické  části  prostřednictvím   moderované  debaty  ve  třech 
skupinách. Na katastrální mapě města byly postupně přímo občany či po 
vzájemné  diskusi  rovněž    autory  FAK  vyznačeny  připomínky  a  náměty, 
které  mnohdy  doplňovaly  a  rozvíjely  představené  analýzy  a  nástiny 
možných  cest  k řešení.    V některých  případech  se  jednalo  o  zcela  nové 
podněty  a  připomínky,  získané  občany  na  základě  jejich  osobních 
zkušeností z života ve městě. 
Konkrétní náměty a připomínky: 
 ●  rozšíření plochy  alejí  a  vzrostlých  stromů, nové propojení ul.  Jílovská      
a Na Hlinkách, které by se mělo stát dopravní alternativou ul. Družstevní 
 s cílem zklidnění zóny, preferované pro budoucí vznik centra Týnce. 
● alternativy využití rozvojového území v severní části Týnce za školským 
areálem   pro  kombinaci  pásu  zeleně  s integrací  funkce   sociální  péče 
(domov pro seniory + komunitní funkce území).  
● využití části zeleně u ulice Pěší – Jílovská (terénní  úvoz) pro vznik pěšího 
koridoru  směrem  na  rondel  (ul.  Okružní    ideálně  s diagonálním 
průchodem přes toto území.  
● návrh,  přispívající  k částečnému  snížení  handicapu  parkovacích  míst 
v centu při hlavní komunikaci Jílovská / ing. Fr. Janečka umístěním nových 
parkovacích stání  na začátek ul. Sadové v ploše, přiléhajíc k zelené ploše 
Sadovky v jejím počátku.  
● podnět k doplnění mířil k legalizování  i doplnění příčných a podélných 
komunikací pro pěší v areálu bytových domů při ul. Jílovská. Jako zásadní 
se jeví i z pohledu veřejnosti redefinice části území z hlediska jeho využití, 
kdy to cenné území z hlediska veřejné smíšené funkce by mělo být oproti 

stávajícímu  rozšířeno  směrem  k trati,  aby   tak  vznikla  celistvá  logická 
plocha  pro  rozšíření  i  stabilizaci  sportovních  aktivit  města.  Veřejnost 
pozitivně  reagovala  a  hodnotila možnost  pěší  průchodnosti  podél  řeky 
Sázavy, možnost nové lávky u jezu Podělusy – Chrást a pěšího přemostění 
Janovického  potoka  v souvislosti  s omezeným  využíváním  tohoto  břehu 
veřejností.  Diskuse  na  základě  předložené  analýzy  proběhla  nad 
dopravním  řešením  vyústění  ul.  K Náklí  /  Fr.  Janečka  a  nad  problémy 
parkování, souvisejícím s provozem v této lokalitě. 
● neopomenut zůstal ani vliv průmyslových ploch Metaz a Jawa na město 
a  jisté  bariéry,  které  přinášejí  pro  lepší  prostupnost městem  především 
pro  dopravu  a  pěší.  Tato  řešení  jsou  však  limitovaná   spoluprací                   
a pozitivním přístupem vlastníků  těchto areálů, nicméně FAK pokládá za 
přirozené a nutné zároveň se zabývat  i těmito  lokalitami. Byl představen      
a diskutován potenciál řešení prostupnosti těchto území.  
 
Obecně  lze konstatovat, že podněty veřejnosti směřovaly ve značné míře 
k větší  integraci  kvalitních  zelených  ploch  a  vzrostlé  zeleně  do  ploch 
města.  Všeobecný  konsensus  mezi  veřejností,  zpracovateli  FAK                     
a  představiteli města  spočíval  v  prioritě  zhodnocování  a  zkvalitnění  již 
stávajících  zastavěných  či  zelených   ploch  veřejných  prostranství  oproti 
 jinak  též  v delším horizontu  částečně uvažované   nové obytné  výstavbě 
na okraji i  v centru města. 
 

 
 
Co bude dál? 
Do 30.dubna 2018 bude dopracována analytická  část,  integrovány do ní 
budou některé podnětné poznatky, vzešlé z podnětů veřejnosti či vedení 
města  právě  během architektonické  dílny  –  prvního  projednání  FAK. 
Následovat  bude  4 měsíční  práce  na  vlastní  návrhové  části  FAK města 
Týnec. Součástí této etapy bude druhé veřejné projednání. 
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Seznam výkresů FAK města Týnec nad Sázavou 

Č. Název výkresu Měřítko 

S.1 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE x 

S.2 HISTORICKÉ MAPY x 

S.3 MÍRA VYUŽITÍ ÚZEMÍ V ČASE x 

S.4 INTENZITA FUNKCÍ MĚSTA 1 : 6 500 

S.5 POZITIVNĚ A NEGATIVNĚ VNÍMANÉ LOKALITY 1 : 4 000 

S.6 VÝZNAMNÁ MÍSTA V KRAJINĚ 1 : 4 000 

S.7 VEŘEJNÝ PROSTOR 1 : 6 500 

S.8 PROSTUPNOST ÚZEMÍ 1 : 6 500 

S.9 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 1 : 4 000 

S.10 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 1 1 : 1 000 

S.11 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 1 x 

S.12 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 2 1 : 1 000 

S.13 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 2 x 

S.14 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 3 1 : 1 000 

S.15 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 3 x 

S.16 PROBLÉMOVÉ LOKALITY   4 1 : 1 000 

S.17 PROBLÉMOVÉ LOKALITY   4 x 

S.18 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 5 1 : 6 000 

S.19 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 5 x 

S.20 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 6 1 : 2 000 

S.21 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 6 x 

S.22 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 7 1 : 2 000 

S.23 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 7 x 

S.24 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 8 1 : 1 000 

S.25 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 8 x 

S.26 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 9 1 : 2 000 

S.27 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 9 x 

S.28 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 10 1 : 2 500 

S.29 PROBLÉMOVÉ LOKALITY 10 x 

S.30 KOMUNIKACE 1 : 6 500 

S.31 CYKLODOPRAVA 1 : 6 500 

S.32 PARKOVÁNÍ MHD 1 : 6 500 

S.33 ZELEŃ ZÁJMOVÉ OBLASTI 1 : 8 500 

S.34 ZELEŃ ZÁJMOVÉ OBLASTI x 

S.35 ZELEŇ HODNOCENÍ LOKALIT 1 : 8 500 

S.36 ZELEŇ POTENCIÁLY 1 : 6 500 
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