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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
a.s.

Akciová společnost

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

CLLD

komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ESIF

Evropské investiční a strukturální fondy

EU

Evropská unie

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

k.ú.

Katastrální území

MěÚ

Městský úřad

MŠ

Mateřská škola

NS

naučná stezka

NZDM

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

ORP

Obec s rozšířenou působností

PR

Přírodní rezervace

PS

Pracovní skupina

s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SO ORP

správní obvod obce s rozšířenou působností

TZT

turisticky značená trasa

VDB

Veřejná databáze

ZŠ

Základní škola
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ÚVOD
Koncepce sportu patří k základním koncepčním dokumentům územně samosprávných celků. Tato
koncepce by měla sloužit pro koordinaci činností sportovních subjektů a pro kontrolu efektivnosti
prostředků vynakládaných z rozpočtu města na tyto aktivity.
Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve městě. Sportem se
myslí všeobecné sportovní činnosti, tedy veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských
vztahů. Z pohledu samosprávných celků je nutné sport sledovat z několika aspektů.
Sport by měl být pro všechny, jedná se tedy o zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a
pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami
jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Cílovými oblastmi zaměření koncepce by mělo být řešení výkonnostního sportu (působících
sportovních oddílů), specifikace prioritních sportů, zejména přispívajících k nadstandardní
reprezentaci města, volnočasové aktivity dětí, mládeži i obyvatel města, podpory konkrétních
klíčových akcí, přístup města k provozu a údržbě sportovních zařízení v majetku města a zacílení
investic a do stávajících a nově budovaných sportovních zařízení.
Správně nastavená koncepce města má tři klíčové části, bez jejichž vzájemné provázanosti není
možné dosáhnout požadovaných výsledků:
1.
2.
3.

Analytická část koncepce;
Návrhová část koncepce;
Implementační část koncepce.
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METODIKA
Koncepce byla zpracována komunitně-expertní metodou, a to za účelem zapojení místních aktérů pro
definování vlastních strategických cílů. To znamená, že tvorba koncepce byla metodicky a analyticky
vedena ze strany externího odborného dodavatele a věcně naplněna ze strany nositele (tj. zástupců
města), včetně odborného provedení celým procesem. Pracovní skupina (PS) byla složena ze
zástupců MěÚ Týnec nad Sázavou, spolků a veřejnosti.
Role zpracovatele a jeho zapojení spočívalo zejména v následujících aktivitách:



zpracování analytické, návrhové a implementační části koncepce v úzké součinnosti
s pracovní skupinou;



vedení jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepce (1-2x) a formulování výstupů z jednání
do podoby koncepce,




provedení 1 dotazníkového šetření (včetně jeho vyhodnocení),
prezentace výstupů a facilitace veřejného projednání koncepce (1x).

Harmonogram tvorby strategického plánu je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1 Detailní harmonogram zpracování
měsíc/rok
Popis aktivity

3/19

ustavení pracovní skupiny
specifikace struktury a rešerše datových podkladů
dodání datových podkladů z MěÚ dle specifikace
zadavatele
dotazníkové šetření (tvorba a distribuce dotazníků pro
obyvatele města a určené organizace vč. vyhodnocení)
zpracování návrhové části
seznámení pracovní skupiny s klíčovými závěry
analytické části a 1. verzí návrhové části
(korespondenčně – e-mailově)
veřejné projednání – seznámení s klíčovými závěry
analytické části
dopracování návrhové části dle podnětů pracovní
skupiny (e-mailově) a veřejnosti
(z veřejného projednání)
zpracování implementační části
setkání pracovní skupiny – seznámení s implementační
částí
finalizace implementační části
kompletace dokumentu (analytické, návrhové a

6

4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

9/19

10/19

implementační části)

Po celou dobu zpracování koncepce probíhala úzká součinnost se zaměstnanci Městského úřadu
Týnec nad Sázavou a pracovní skupinou (osobní, e-mailová, telefonická komunikace). Součinnost byla
vyžadována zejména v oblasti dodání datových podkladů do analytické části a revize výstupů/závěrů.
Spolupráce členů PS byla vyžadována zejména na:







připomínkování analytické části;



nastavení odpovědností a rolí v rámci implementace koncepce.

formulaci SWOT analýzy;
formulování vize;
definování počtu a zaměření pilířů a formulování cílů, vč. jejich detailních popisů;
stanovování indikátorů pro měření úspěšnosti, vč. jejich detailních popisů, nastavení
metodiky měření;

Součástí koncepce byla realizace dotazníkového šetření. Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo
93 občanů, tj. 1,5 % návratnost. Návratnost je tedy nízká, přesto lez výstupy šetření využít jako vhled
od problematiky. Struktura respondentů je uvedena v příloze 1.
V rámci zpracování koncepce bylo dne 26. června r. 2019 realizováno v prostorách MěÚ Týnec nad
Sázavou veřejné projednání, na kterém byla veřejnost seznámena s analytickou částí koncepce.
V rámci setkání mohli občané doplňovat své podněty. Všechny relevantní podněty byly
zpracovatelem zapracovány ve spolupráci s pracovní skupinou a zaměstnanci MěÚ do návrhové části
Koncepce.

7

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA A JEHO OBYVATELSTVA
Ze Strategického plánu rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (s. 26, 50-51) vyplynuly
následující skutečnosti relevantní pro koncepci kultury a volného času:


Město Týnec nad Sázavou je okrajovou částí zóny Pražské metropolitní oblasti a je funkčně
provázané s hl. m. Prahou. Silné vazby města Týnec nad Sázavou na hl. m. Prahu a na
Benešov potvrzují statistiky vyjížďky do zaměstnání a do škol.



Město je atraktivní, což se projevuje v rozvíjející se bytové výstavbě v posledních letech.



Týnec nad Sázavou plní zejména obytnou funkci. Významná je i funkce rekreační (pobytová
i nepobytová) a výrobní.



V užším systému osídlení nelze hodnotit dopravní polohu města Týnec nad Sázavou
za dobrou, jelikož se město Týnec nad Sázavou nachází mimo hlavní silniční tahy
a je polohováno na poměrně málo frekventované silnici II. třídy.



Město má relativně dobrou dopravní dostupnost vůči hl. m. Praze, která by se výhledově
mohla zlepšit vlivem napojení na dálnici D3.



Od počátku 21. století je patrný postupný nárůst počtu obyvatel, který dokládá atraktivitu
území a rozvoj rezidenční suburbanizace ve městě. Hodnoty migračního přírůstku jsou
řádově na vyšší úrovni než hodnoty přirozeného přírůstku.



Nejvýraznější relativní nárůst mezi lety 2001 a 20111 nastal v místní části Brodce, kde se
počet obyvatel zvýšil více než trojnásobně (vlivem výstavby sídliště Kněžina). Výrazné
navýšení je evidentní i v místní části Čakovice, kde se rozvíjí výstavba rodinných domů. U
ostatních částí lze navýšení označit za mírné. Pokles nastal v samotném Týnci. 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.



Věková skladba obyvatelstva v Týnci nad Sázavou není příznivá v porovnání s ostatními městy
- město vykazuje vyšší podíl seniorů a naopak nižší podíl dětské složky. Současně
i intenzita stárnutí je vyšší, než je tomu u jiných měst.



Předpokládaný růst populace – vlivem vymezení pozemků pro novou bytovou výstavbu,
zvyšování atraktivity města v souvislosti s napojením na dálnici D3.



Saldo vyjížďky z města bylo v roce 2011 záporné, tzn. že z obce vyjíždělo výrazně více osob,
než kolik jich dojíždělo. Z hlediska zaměstnanosti bylo saldo taktéž záporné. Mimo město tak
vyjíždělo více než 80 %.



Do budoucna lze předpokládat pokračující trend mírného zvyšování počtu obyvatel
a jeho stárnutí, kterým je třeba přizpůsobit občanskou vybavenost města.
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Aktuálnější data

nejsou k dispozici s ohledem na periodicitu konání Sčítání lidu, domů a bytů (tj. cca 10 let).
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2 AKTUÁLNÍ STAV SPORTU VE MĚSTĚ
2.1

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Občanské vybavení pro sport a zejména pro trávení volného času obyvatel zastřešuje ve městě
zejména Základní škola Komenského, víceúčelové sportoviště na Farském kopci, Sokolovna Zbořený
Kostelec a areál tenisového a volejbalového klubu. Nově byl ve městě vybudován skatepark v areálu
Jawy. Dále ke sportovnímu a volnočasovému vyžití slouží venkovní hřiště (multifunkční a fotbalová).
Každá z místních částí města má svá sportoviště (stejně tak i občanskou vybavenost pro
shromažďování), která se jeví za víceméně dostačující. Veřejná víceúčelová sportoviště vč. jejich
příslušenství jsou uvedena v tabulce 2.
Tabulka 2 Veřejná víceúčelové sportoviště, Týnec nad Sázavou, 2019

Zdroj: 2019

Město je provozovatelem převážné většiny sportovní infrastruktury ve městě a kompletně hradí její
provoz a údržbu. Pozitivně lze hodnotit snahu města rekonstruovat a rozšiřovat sportovní
infrastrukturu (např. výstavbou nové tělocvičny, nových dětských hřišť, fitness parků, skateparku
atd.), jak vyplývá z přehledu sportovišť v majetku města a jejich technického stavu (tabulka 3). Zcela
zásadní je v tomto případě pro město zajištění dostatečných finančních prostředků na tyto investičně
dosti náročné projekty.
Tabulka 3 Sportoviště a jejich stávající technický stav a využití, Týnec nad Sázavou, 2017
Sportoviště
Technický stav
Využití
Náklí-Týnec – fotbalový stadion
po rekonstrukci
pronájem sportovnímu spolku
Sokolák - volejbalový a tenisový areál
po rekonstrukci
pronájem sportovnímu spolku
hřiště Pecerady - fotbalový stadion a kurt
po rekonstrukci
pronájem sportovnímu spolku
hřiště Čakovice - fotbalový stadion
po rekonstrukci
veřejné
hřiště Zbořený Kostelec
zachovalé
veřejné
hřiště Farák-Týnec - multifunkční
nové
intenzivní využití dle rozvrhu
hřiště Krusičany - multifunkční
nové
veřejné
hřiště v ZŠ Komenského – multifunkční
nové
intenzivní využití dle rozvrhu
tělocvična (stará škola, nová škola)
po rekonstrukci
intenzivní využití dle rozvrhu
sokolovna Zbořený Kostelec
po rekonstrukci
intenzivní využití dle rozvrhu
nová hala v areálu ZŠ
nová
intenzivní využití dle rozvrhu
Zdroj: MěÚ Týnec nad Sázavou 2017
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2.2

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKCE

Každoročně je ve městě organizováno množství sportovních akcí, které se konají jak v sportovních
zařízeních, tak na veřejných prostranstvích. Jako příklad lze uvést Den pohybu a zdraví, Sportovní
odpoledne ke dni dětí apod. Akce jsou rozloženy po celý kalendářní rok a jsou zacíleny na nejrůznější
cílové skupiny – děti, rodiny atd. Nejvýznamnějším organizátorem těchto akcí je samotné město
Týnec nad Sázavou, dále se zapojují zájmové spolky. Občané i návštěvníci města Týnec nad Sázavou
mají dostatek příležitostí pro sportovní vyžití. Klíčové je v této oblasti zajištění dostatečné
propagace těchto akcí a zajištění jejich atraktivity pro nejrůznější cílové skupiny.

2.3

SPORTOVNÍ ORGANIZACE, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ

Zájmovou činnost v oblasti sportu ve městě rozvíjí jednak základní škola, při které jsou organizovány
mj. i sportovní kroužky, tak zájmové organizace zaměřené zejména na sportovní aktivity. Lze uvést
například Volejbalový klub Týnec, Tenisový klub, TJ Týnec nad Sázavou z.s., TJ Zbořený Kostelec, z.s.,
FK Týnec nad Sázavou, Nadšenci z Posázaví, SDH Týnec nad Sázavou, SDH Zbořený Kostelec, SDH
Pecerady, SDH Krusičany, Skautský oddíl Tysan, Klub stolního tenisu Týnec nad Sázavou, Šachy TJ
Jawa Brodce, Mateřské centrum Motýlek. Dále ve městě působí, TJ JAWA Pecerady, Český rybářský
svaz, z. s., místní organizace Týnec nad Sázavou. Zaměření zájmových skupin je velmi různorodé a
zacíleno na nejrůznějších cílové skupiny.

2.4

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Sportu a sportovním činnostem mohou sloužit i veřejná prostranství. Veřejná prostranství jsou
definována zákonem (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) jako "všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru". Významná veřejná prostranství
města jsou identifikována na levém břehu řeky Sázavy bezesporu okolí historického jádra (hradu)
tohoto sídla, a to bezprostřední i širší okolí Společenského centra a okolí kostela. Na protějším břehu
v novodobé části města se jsou významné z tohoto pohledu zejména ulice K Náklí, vedoucí k budově
městského úřadu, ulice Pěší. (Filosoficko architektonická koncepce 2018) Zejména výše uvedená
veřejná prostranství jsou využívána pro konání společenských akcí.
Město si uvědomuje význam veřejných prostranství, a tak provádí jejich údržbu a revitalizaci
(v posledních letech byl revitalizován např. městský lesík u garáží, Sadovka, U Dubů, dále nábřeží a
tábořiště). Současně mj. za tímto účelem nechalo zpracovat Filosoficko architektonickou koncepci,
která navrhuje rozvoj veřejných prostranství a řeší další prvky rozvoje města.
Koncepce definuje zejména následující problémy veřejných prostranství ve městě (relevantní ke
koncepci sportu): žádný současný veřejný prostor nemá funkci veřejného parku; absence relaxačních
zón pro obyvatele, plnících svoji funkci.
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3 SOUČASNÁ ROLE MĚSTA V OBLASTI SPORTU
V této kapitole je uveden výčet aktivit města, které mohou mít klíčový vliv na sportovní vyžití ve
městě.

3.1

VÝDAJE MĚSTA NA SPORT

Město Týnec nad Sázavou podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a
mládeže2. V tabulce 4 jsou uvedeny vynaložená náklady města na kulturu, sport a volný čas, tj. oblasti
které spolu úzce souvisí, v letech 2014-2018. Z přehledu je patrná rozkolísanost vynaložených
nákladů na uvedené činnosti. Celkové náklady se v daném časovém období pohybovaly od cca 5 mil.
Kč do necelých 10 mil. Kč. Na počátku sledovaného období bylo nejvíce finančních prostředků
vynakládáno na volný čas dětí a mládeže, který zahrnuje opravy a udržování hřišť a sportovišť, herní
prvky na dětská hřiště, dotace sportovním klubům na běžnou údržbu majetku (okolo 4,3 mil. Kč).
Finance na ostatní činnosti byly významně nižší a pohybovaly se okolo 1 mil. Kč. Na konci
sledovaného období je patrný obrat, kdy výdaje na volný čas dětí a mládeže jsou srovnatelné s výdaji
na ostatní uvedené činnosti, vyjma tělovýchovné činnosti, u které výdaje ve sledovaném období
narostly více než trojnásobně a jsou nejvyšší v porovnání s náklady na všechny ostatní činnosti.
Tabulka 4 Vynaložená náklady města na kulturu, sport a volný čas v letech 2014-2018 (v Kč)
§

2014

2015

2016

2017

2018

ZÁJMOVÁ ČINNOST V
614 614
337 950
355 532
426 438
941 064
KULTUŘE
autorské odměny, propagace, zájezdy, divadla, materiál na kulturní akce, hudební produkce, pohoštění na
kulturních akcích
3392

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI
823 703
1 079 314
841 170
1 400 683
KULTURY
vítání občánků, podpora provozu infocentra, koncerty, dotace a dary spolkům, obecně prospěšným
společnostem, církvím a osadním výborům, pohoštění
3399

3419

TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

835 769

785 533

739 592

6 089 613

971 647

2 769 281

energie, opravy a udržování sokolovny, fotbalového hřiště, výstavba klubovny tenisového oddílu
3421

VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE

4 317 118

5 502 791

2 189 000

1 098 124

991 484

opravy a udržování hřišť a sportovišť, herní prvky na dětská hřiště, dotace sportovním klubům na běžnou údržbu
majetku
3429

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ
ČINNOST

1 348 135

448 000

920 000

804 300

946 974

dotace sportovním klubům na podporu činnosti, odměny trenérům
7 939 339

8 153 589

5 045 294

9 819 158

Zdroj: MěÚ Týnec nad Sázavou 2019

2

http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=radnice/dulezite-dokumenty&artid=1729
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6 620 449

V roce 2019 poskytlo město na pravidelnou činnost pro děti a mládež dotace za celkem 560 tis. Kč, a
to 11 spolkům působícím v oblasti sportu, kultury, volného času. Dalších 140 tis. Kč poskytlo na
jednorázové aktivity (v oblasti sportu, kultury a volného času). Na údržbu a modernizaci sportovišť,
které nejsou v majetku města, uvolnilo prostředky ve výši 200 tis. Kč, a to pro Volejbalový klub Týnec
nad Sázavou z.s., TJ JAWA Pecerady, z.s. a TK Týnec nad Sázavou. Obdobné částky vynaložilo město i
v předchozích dvou letech.
Město Týnec nad Sázavou je poměrně dotačně aktivní, dotace čerpá i na některé z projektů týkajících
se sportu (více viz Strategický plán města Týnec nad Sázavou na období 2018-2025). V letech 20152018 si stanovilo město investiční priorit, které se týkaly mj. sportu a zájmové činnosti (rekonstrukci
hasičárny; zateplení Sokolovny v Kostelci). Je tedy patrné, že město klade význam na tuto oblast
rozvoje města.

3.2

ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ

Město nejenže je vlastníkem převážné většiny sportovní infrastruktury, ale současně je i realizátorem
značného množství sportovních akcí ((viz podkapitola 2.1 a 2.2). Akce realizuje město samo, anebo
formou partnerství se sportovními spolky, základní školou, zájmovými sdružení a dalšími partnery.
Jako příklad lze uvést Sportovní den ke dni dětí či Den pohybu a zdraví.

3.3

SPRÁVA SPORTOVNÍCH AREÁLŮ A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V MAJETKU MĚSTA

V majetku města je vyjma pozemků i značný počet budov (tabulka 5). V oblasti sportu je v majetku
města 7 hasičských zbrojnic. Dále město vlastní budovy, ve kterých je mj. umístěna ZŠ se sportovní
halou. Všechny budovy se průběžně udržují, jsou plně funkční a využité. Obnova infrastruktury je
financovaná z rozpočtu města, even. v případě investičně náročnějších projektů spolufinancováním
z národních či evropských zdrojů.
Tabulka 5 Nemovitý majetek města (mimo pozemků) v oblasti kultury, sportu a volného času, Týnec nad
Sázavou, 2017
Typ
Hasičská zbrojnice
Ostatní budovy (ZUŠ, MěÚ, MŠ, knihovna,
muzeum, zdravotní středisko, prodejna / květinka)
Ostatní majetek (tenisové kurty, fotbalový stadion,
kabiny v Náklí a Peceradech)

Počet

Lokalizace

6

po jednom v Chrástu, Peceradech,
Zbořeném Kostelci, Týnci, Krusičanech,
Čakovicích

11

Týnec nad Sázavou

-

celé město

Zdroj: MěÚ Týnec nad Sázavou 2017

3.4

SPORTOVNÍ KOMISE

Dokladem toho, že si město Týnec nad Sázavou uvědomuje význam sportu, je zřízení Komise pro
sport, která je složena z 5 členů a předsedy. Náplň práce komise je stanovena následovně: dotace
spolkům, sportovní aktivity, spolková činnost.
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Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou

4 ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
Pro celkový vhled do problematiky sportu je nezbytné vycházet z koncepčních a doporučujících
dokumentů platných na krajské, národní i místní úrovni. Cílem je vytvořit konkrétní sportovní
koncepci v jednotné linii a kontextu krajského i národního očekávání. Z toho důvodu byl zanalyzován
širší okruh vybraných relevantních dokumentů.

4.1

NÁRODNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY – VYBRANÉ DOKUMENTY

Koncepce podpory sportu 2016-2025
Strategický dokument na národní úrovni definuje směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře,
priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016-2025. Dokument stanovuje následující
strategické cíle:
Oblast 1 - Rozvoj sportu pro všechny.
Oblast 2 - Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců.
Oblast 3 - Rozvoj školního a univerzitního sportu.
Oblast 4 - Odbornost ve sportu.
Oblast 5 - Obnova a budování sportovních zařízení
Oblast 6 - Sport handicapovaných.
Oblast 7 - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR..
Oblast 8 - Komerční sport
Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.3
Zákon o podpoře sportu je v současnosti základní legislativní normou upravující oblast sportu.
Pro účely zákona je sport definován jako pojem představující „všechny formy tělesné činnosti, které
prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i
psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“.
Tato definice byla převzata z Evropské charty sportu, lze tedy vyvodit jasnou inspiraci v nadnárodních
dokumentech.
Zákon definuje úkoly veřejných orgánů, jako jsou MŠMT ČR, orgánů ostatní státní správy, krajů a obcí.
Dle § 6 „obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
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zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů;



zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů;

Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/zakon-opodpore-sportu k




kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení;
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu“.

4.2

KRAJSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 20182025
Středočeský kraj má aktuálně zpracovaný plán rozvoje sportu, ve kterém má stanovené čtyři pilíře
podpory sportu v kraji. Jedná se o následující:
I.
II.
III.
IV.

Podpora pomocí účelových dotací formou programu fondu sportu a volného času
Podpora talentované mládeže – Sportovní Centra Mládeže
Podpora budování sportovní infrastruktury v kraji – financování nových nebo stávajících
projektů
Podpora sportovních soutěží (krajské projekty pro žáky a studenty a soutěže MŠMT ČR)

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020
Strategický dokument na krajské úrovni představuje Program rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje 2014–2020, který je základním střednědobým programem podpory
regionálního rozvoje na úrovni kraje. V programu, který slouží ke koordinaci rozvoje území, jsou
uvedena cílená opatření a intervence zamřená na stimulaci rozvoje kraje, v oblasti sportu se jedná
zejména o oblast C, cíl c.
Návrhová část programu je rozdělena na 5 oblastí, které se dále člení na strategické cíle a opatření.
Oblasti a jejich strategické cíle jsou následující:
A. Podnikání a zaměstnanost – cíle:
a. Zlepšování podmínek pro podnikání v kraji, zvýšení konkurenceschopnosti
podnikatelských subjektů;
b. Podpora inovací, vědeckovýzkumných projektů, vzájemné spolupráce podnikatelských
subjektů a výzkumu
c. Zvyšování zaměstnanosti a zlepšení podmínek na trhu práce
d. Podpora spolupráce a komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou
B. Infrastruktura a územní rozvoj – cíle:
a. Zajištění kvalitní sítě dopravní a technické infrastruktury
b. Zlepšení dopravní obslužnosti Středočeského kraje
c. Podpora dostupnosti občanské vybavenosti v obcích. Vytváření podmínek pro stabilizaci
a nárůst obyvatel. Péče o památky a kulturní dědictví
d. Zajištění rovnoměrného a udržitelného rozvoje Středočeského kraje
e. Zajištění bezpečnosti občanů Středočeského kraje
C. Lidské zdroje a vzdělávání – cíle:
a. Zajištění podmínek vzdělávání obyvatel a jejich uplatnění se na trhu práce
b. Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociální a zdravotní péče
c. Zlepšení možností trávení volného času dospělých i dětí, podpora kulturních
sportovních a zájmových činností a uskupení
D. Venkov a zemědělství – cíle:
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a. Zlepšování podmínek pro bydlení a zaměstnání v malých obcích. Dopravní
dostupnost a občanská vybavenost malých obcí
b. Rozvoj zemědělské výroby a lesnictví, podpora alternativního zemědělství,
agroturistiky
E. Životní prostředí – cíle:
a. Péče a ochrana jednotlivých složek životního prostředí
b. Eliminace rizik spojených s ochranou životního prostředí
c. Vzdělávání veřejnosti v oblasti životního prostředí
Výše uvedené cíle by měl strategický plán města Týnce nad Sázavou respektovat a být s nimi
v souladu.

4.3

MÍSTNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategie rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028
Město má aktuálně platný strategický dokument do roku 2028, který byl zpracován v r. 2018.
Strategický plán stanovuje následující oblasti a strategické cíle:
I. Oblast – kvalita života
1.1 Zajistit dostupnost předškolního i základního vzdělávání a rozvíjet vzdělávací aktivity
1.2 Rozvíjet podmínky sociálních a zdravotních služeb ve městě
1.3 Udržovat vysokou úroveň kulturního a sportovního vyžití
II. Oblast – infrastruktura a životní prostředí
2.1. Zajistit urbanistické řešení včetně optimalizace objektů a areálů ve městě a vytvoření
funkčního centra města
2.2. Rozvíjet a obnovovat technickou infrastrukturu
2.3. Zlepšovat stav dopravní sítě
2.4. Zvyšovat kvalitu životního prostředí a revitalizovat území
III. Oblast – atraktivní město
3.1 Rozvíjet podnikatelský sektor a místní trh práce
3.2 Podporovat rozvoj cestovního ruchu
3.3 Minimalizovat rizikové faktory z hlediska bezpečnosti
3.4 Zvyšovat kvalitu veřejné správy
V oblasti sportu by měla Koncepce sportu respektovat zejména cíl 1.3.
Strategie svazku obcí Týnecko
Za strategický dokument lze označit Strategii svazku obcí Týnecko z roku 2000, ve které jsou
stanoveny následující strategické cíle pro Týnecko:
TÝNECKO – strategické cíle:
I. rozvoj venkova
• zlepšení kvality ŽP
• zemědělství a lesnictví
• kultura a rozvoj cestovního ruchu
II. rozvoj technické infrastruktury
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• doprava
• vodní hospodářství
• energetika
• odpady
III. ekonomický rozvoj
• investiční činnost
• malé a střední podnikání
• pracovní síla
• nová pracovní místa
IV. sociální rozvoj
• bydlení
• vzdělanost
• volný čas
• sociální a zdravotní péče
Nicméně výše uvedená strategie není nijak aktualizována a částečně i z tohoto důvodu není
využívána.
Strategie rozvoje regionu Posázaví na období 2014-2020
Strategie se sestává z 5 prioritních oblastí, pod které spadá celkem 28 opatření. Pod každým opatření
jsou pak uvedeny aktivity. Jedná se o následující:
Prioritní oblast 1. Region s výraznými přírodními dominantami
Opatření 1.1. Uživatelsky přátelská a prostupná krajina
Opatření 1.2. Funkční a estetická zeleň
Opatření 1.3. Stabilizované vodní prostředí
Opatření 1.4. Šetrné a efektivní podnikání v krajině
Opatření 1.5. Podpora místních výrobců, výrobků a spotřeby
Opatření 1.6. Ekologie v zemědělství
Prioritní oblast 2. Tradiční turistický region
Opatření 2.1. Podpora a rozvoj cestovního ruchu v regionu mas Posázaví
Opatření 2.2. Chceme vědět, kdo se postará
Opatření 2.3. Vytváření podmínek pro poskytování služeb
Opatření 2.4. Společná propagace regionu
Opatření 2.5. Propagace služeb
Opatření 2.6. Zatraktivnění regionu
Opatření 2.7. Region jako celek
Prioritní oblast 3. Historie – památky a příběhy historických událostí
Opatření 3.1. Zajištění financí na spolufinancování památek, kulturních akcí a historických
řemesel
Opatření 3.2. Podpora památek, kulturních akcí a historických řemesel
Opatření 3.3. Lobing za podporu památek na celorepublikové a krajské úrovni
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Prioritní oblast 4. Kulturní a duchovní rozvoj komunity a posilování regionální identity
Opatření 4.1. Více aktivních lidí v regionu
Opatření 4.2. Zkvalitnění komunikace v regionu
Opatření 4.3. Aktivní a kvalitní školy a školky v regionu
Opatření 4.4. Prostory pro spolky
Opatření 4.5. Sociální služby v komunitě
Opatření 4.6. Podpora zdravotních služeb v regionu
Prioritní oblast 5. Služby pro obyvatele i návštěvníky
Opatření 5.1. Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
Opatření 5.2. Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu
Opatření 5.3. Údržba a výstavba technické infrastruktury
Opatření 5.4. Podpora zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených osob
Opatření 5.5. Udržení a rozvoj dopravní obslužnosti
Opatření 5.6. Udržení a zkvalitnění sportovišť v regionu
Strategie území správního obvodu ORP Benešov na období 2015-20244
Strategie byla zpracována v letech 2014-2015 v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ Svazu měst
a obcí ČR. Obsahem jsou dílčí strategie ve 4 oblastech: předškolní výchova a základního školství,
sociální služby, odpadové hospodářství a koordinace cestovního ruchu a kulturních aktivit. V rámci
každé oblasti byly stanoveny cíle:
1. Předškolní výchova a základní školství

 Problémová oblast 1 – Vysoká finanční náročnost obecního školství
o Cíl 1.1 Zavést společný systém nakupování služeb a materiálu
o Cíl 1.2 Zavést společný autobus – odvoz dětí na akce a soutěže
o Cíl 1.3 Zavést společnou organizaci akcí
2. Sociální služby

 Problémová oblast 1 – Podpora rodiny
o
o
o
o
o
o
o
o

Cíl 1.1 Podpora služeb pro matky a děti ohrožené domácím násilím
Cíl 1.2 Podpora vzniku občanské poradny
Cíl 1.3 Podpora, udržení a rozšíření služeb NZDM
Cíl 1.4 Zvýšení počtu sociálních bytů
Cíl 1.5 Podpora rozvoje sanace rodiny
Cíl 1.6 Podpora sociálně aktivizačních služeb
Cíl 1.7 Psychologická a terapeutická pomoc rodičům a dětem
Cíl 1.8 Podpora mediace

 Problémová oblast 2 – Podpora zaměstnanosti
o
o
o

4

Cíl 2.1 Podpora a rozvoj sociální rehabilitace
Cíl 2.2 Chráněná pracovní místa
Cíl 2.3 Podpora pracovních příležitostí pro rodiče dětí po návratu z MD a osoby
pečující

http://leader.posazavi.com/cz/Article.aspx?ArticleId=4333
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3. Odpadové hospodářství

 Problémová oblast 1 – Nedostatečná síť zařízení pro nakládání s odpady SO ORP
o
o

Cíl 1.1 Sběrné dvory na území SO ORP
Cíl 1.2 Materiálové využití komunálního odpadu a výstavba zařízení pro nakládání
s BRKO v SO ORP
4. Koordinace cestovního ruchu a kulturních aktivit

 Problémová oblast 1 – Zajištění propagace
o
o
o

Cíl 1.1 Materiálová propagace
Cíl 1.2 Elektronická propagace
Cíl 1.3 Funkční organizace cestovního ruchu
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5 ANALÝZA POTŘEB A PREFERENCÍ OBČANŮ
Kapitola přináší výsledky z dotazníkového šetření a veřejného projednání.

5.1

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Analýza je souhrnem subjektivních odpovědí respondentů založených na hodnocení současného
stavu vybraných aspektů ve městě. Spokojenost, potřeby a preference se mohou lišit dle místní části,
ve které respondenti žijí, a dle socioekonomických znaků respondentů. Navzdory těmto
skutečnostem jsou výsledky dotazníkového šetření významným zdrojem informací pro strategické
plánování.
Ze sportovních aktivit nejčastěji respondenti v Týnci n. S. provozují cyklistiku, dále pěší turistiku a běh
(obrázek 1). Část z nich se věnuje fotbalu a in-line bruslení a tenisu. Nižší zastoupení měly sportovní
aktivity: volejbal, rybaření, gymnastika.
Obrázek 1 Sportovní aktivity, 2019

Sportovní aktivity realizované v Týnci n. S.
Počet
0

5

10

15

20

25

30

30

Pěší turistika / procházky
18

Běh
14

Fotbal
8

In-line
7

Tenis
4

Volejbal
3

Rybaření

Žádnému

40
38

Cyklistika

Gymnastika

35

2
9
16

Jiné

Pozn. Znění otázky: „Jakým sportovním aktivitám se v Týnci nad Sázavou věnujete? Vypište.“ N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování

Respondentům nejvíce ve městě chybí plavecký bazén – uvedlo tak celkem 45 respondentů (obrázek
2). Nižší počet dotazovaných postrádá fitness/posilovnu. Nižší počet respondent dále uváděl
následující chybějící sportovní aktivity: kluziště, skupinové lekce, venkovní hřiště, in-line trasa.
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Obrázek 2 Chybějící sportovní aktivity, 2019

Chybějící sportovní aktivity v Týnci n. S.
Počet
0

5

10

15

20

25

30

40

45
45

Plavecký bazén
27

Fitness / posilovna
Kluziště

10

Skupinové lekce (jóga, kruhový trénink, …)

10
9

Venkovní hřšitě
7

In-line trasa
6

Raketové sporty (badminton, squash, …)
4

Horolezecká stěna

6

Neuvedeno

9

Jiné
Nevím

35

2

Pozn. Znění otázky: „Jaká sportovní aktivita Vám v Týnci nad Sázavou chybí a musíte proto jezdit mimo město? Vypište.“
N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování

Respondenti byli dotazováni, jaké sportovní akce/události konané v Týnci nad Sázavou považují za
nejzajímavější. Více než 30 respondentů spontánně uvedlo Den pohybu a zdraví (obrázek 3). O téměř
dvě třetiny respondentů méně zmínilo fotbalové zápasy a dále pak turistické pochody. Z konkrétních
akcí bylo dále jmenováno Odemykání Sázavy, Rock pak a Dětský den. Zmiňované byly i tenisové
a volejbalové turnaje.
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Obrázek 3 Nejzajímavější sportovní akce/události, 2019

Nejzajímavější sportovní akce/události v Týnci n. S.
Počet
0

5

10

15

20

30

35
31

Den pohybu a zdraví
13

Fotbalové zápasy
8

Turistické pochody
7

Odemykání Sázavy
5

Rock Park
4

Tenisové turnaje
Dětský den

3

Volejbalové turnaje

3

Neuvedeno

25

6

Jiné

16

Nevím

16

Pozn. Znění otázky: „Uveďte 3 sportovní akce/události, které považujte v Týnci nad Sázavou za nejzajímavější. Vypište.“ N =
93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování

Za nejlepší sportovní zařízení v Týnci označili dotazovaní zcela jednoznačně novou halu u ZŠ
Komenského (obrázek 4). O polovinu méně respondentů ocenilo tenisové kurty a fotbalové hřiště.
Část respondentů hodnotila pozitivně multifunkční hřiště na Farském kopci. Zmiňovány byly i
volejbalové kurty, Bisport a Sokolovna ve Zbořeném Kostelci.
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Obrázek 4 Nejlepší sportovní zařízení, 2019

Nejlepší sportovní zařízení v Týnci n. S.
Počet
0

10

20

30

60

26

Tenisové kurty
21

Fotbalové hřiště
15

Multifunkční hřiště na Farském kopci
6

Volejbalové kurty
Bisport

5

Sokolovna ve Zbořeném Kostelci

5
2
14

Jiné
Nevím

50
54

Hala u ZŠ Komenského

Neuvedeno

40

4

Pozn. Znění otázky: „Uveďte 3 sportovní zařízení, která považujte v Týnci nad Sázavou za nejlepší. Vypište.“ N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování

S výše uvedenými zjištění korespondují i výsledky dotazu na povedenou výstavbu, modernizaci či
rekonstrukci objektu sloužícímu ke sportovním účelům v posledních 10 letech ve městě. Zcela
jednoznačně byla respondenty za nejpovedenější takovou akci označena hala u ZŠ Komenského
(obrázek 5). Na druhém místě se umístilo – avšak s výrazným odstupem za halou - multifunkční hřiště
na Farském kopci. Chválena byla i oprava Sokolovny ve Zbořeném Kostelci a tenisové kurty.
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Obrázek 5 Povedená výstavba, modernizace či rekonstrukce objektu sloužícího ke sportovním
účelům v posledních 10 letech v Týnci n. S., 2019

Povedená výstavba, modernizace či rekonstrukce objektu sloužícího ke
sportovním účelům v posledních 10 letech v Týnci n. S.
Počet
0

10

20

30

40

50

60

Hala u ZŠ Komenského
11

Multifunkční hřiště na Farském kopci
5

Sokolovna ve Zbořeném Kostelci
Cyklostezky

4

Tenisové kurty (kabiny)

4

Dětská hřiště
Neuvedeno

60

3
4

Jiné
Nevím

7
8

Pozn. Znění otázky: „Jaká výstavba, modernizace či rekonstrukce objektu sloužícího ke sportovním účelům se v posledních
10 letech ve městě mimořádně vydařila a proč (u každé takové investice uveďte stručné odůvodnění). Vypište.“ N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování

Ve městě by obyvatele ocenili především koupaliště, fitness a in-line dráhu (obrázek 6). Vítaná by
byla i horolezecká stěna, kluziště a workoutové a dopravní hřiště.
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Obrázek 6 Vítané sportovní aktivity, 2019

Vítané nové sportovní aktivity v Týnci n. S.
Počet
0

10

20

30

40

50

60

69

koupaliště
48

fitness
44

in-line dráha
30

lezecká stěna

29

kluziště
7

workoutové hřiště
dopravní hřiště
Jiné

70

3
12

Pozn. Znění otázky: „Jaké nové sportovní aktivity byste ve městě uvítali? Vyberte možnost, even. vypište.“ N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování
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Respondentům byla dále položena otázka, které sportovní spolky ve městě přispívající dle jejich
mínění nejvíce ke zlepšení sportovního vyžití ve městě. Celkem 29 respondentů uvedlo fotbalový klub
(obrázek 7). Nižší počet respondentů uvedl Tělovýchovnou jednotu, Tenisový klub a Volejbalový klub.
Mezi spontánně zmíněnými byla i gymnastika, florbal či Asociace sportu pro všechny. Ostatní
uváděné spolky jsou uvedeny v obrázku 7.
Obrázek 7 Sportovní spolky, 2019

Sportovní spolky v Týnci n. S. přispívající k zlepšení sportovního vyžití ve
městě
Počet
0

5

10

15

20

25

29

Fotbalový klub
Tělovýchovná jednota

19

Tenisový klub

19
15

Volejbalový klub
11

Gymnastika
5

Florbal
Asociace sportu pro všechny

3

Klub českých turistů

3

MC Motýlek

3

SDH

2

MO ČRS

2

Judo
Neuvedeno

30

1
4
10

Jiné

24

Nevím

Pozn. Znění otázky: „Uveďte 3 konkrétní spolky působící v oblasti sportu, které podle Vašeho názoru nejvíce přispívají k
zlepšení sportovního vyžití ve městě. Vypište.“ N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování

Informace o konání sportovních akcí vyhledávají občané nejčastěji ve Zpravodaji města Týnecké listy,
dále prostřednictvím facebookového profilu města a webových stránek města (obrázek 8). Část
respondentů využívá i vývěsní tabule a plakátovací plochy. Výrazně nižší bylo zastoupení webových
stránek spolků.
Obdobné informační zdroje uváděli respondenti i v případě vyhledávání informací o možnostech
využití sportovních zařízení ve městě (obrázek 9). Mezi zdroji byl uváděn i osobní kontakt a e-mailová
korespondence.
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Obrázek 8 Zdroje informací o konání sportovních akcí, 2019

Informační zdroje o konání sportovních akcí v Týnci nad Sázavou
Počet
0

10

20

30

40

50

60
53

Zpravodaj města Týnecké listy
50

Facebook města
45

Webové stránky města
39

Vývěsní tabule a plakátovací plochy
8

Webové stránky spolků

7

Žádné jsem nevyužil/a
5

Od přátel a jiných lidí
3

Jiné

Pozn. Znění otázky: „Odkud získáváte informace o konání sportovních akcí v Týnci nad Sázavou? Možno více odpovědí.“ N =
93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování
Obrázek 9 Zdroje informací o možnosti využití sportovního zařízení, 2019

Informační zdroje o o možnosti využití sportovních zařízení v Týnci nad
Sázavou
Počet
0

5

10

15

20

25

30

35

40
41

Webové stránky města
39

Zpravodaj města Týnecké listy
Facebook města

32

Vývěsní tabule a plakátovací plochy

32
26

Osobní kontakt
E-mailové korespondence

3
12

Žádné jsem nevyužil/a
Jiné

45

5

Pozn. Znění otázky: „Odkud získáváte informace o možnosti využití sportovních zařízení v Týnci nad Sázavou?“ N = 93.

Zdroj: dotazníkové šetření 2019, vlastní zpracování
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5.2

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Výsledky veřejného projednání lze shrnout do následujících bodů:


Účastníci veřejného projednání by ocenili výstavbu koupaliště, popř. vybudování vstupů
do řeky Sázavy.



V Týnci n. S. je možné realizovat in-line bruslení na cyklotrasách v rámci města, nicméně
jejich údržba není aktuálně optimální. Občané by uvítali zlepšit jejich údržbu (odklizení
fyzických bariér v podobě větví a listí apod.).



Občané a zástupci spolků definovali nedostatek sportovišť s umělým povrchem, která se
v souvislosti se stávajícími klimatickým podmínkami (suchem) jeví jako vhodná.
Poptáváno by bylo zejména hřiště s umělou trávou pro využití místních fotbalistů (návrh
umístění v Peceradech, rozměry hracího pole 100x65 m).



Účastníci veřejného projednání navrhují větší propracovanost projektových záměrů
města (investičních) v oblasti sportu za účelem maximální možné efektivnosti využití
vybudovaných sportovišť. Viz vybudování sportovních hřišť optimálních rozměrů pro
využití i v rámci soutěží.



Podpora trenérské činnosti se jeví jako klíčová pro udržení a rozvoj sportovní činnosti ve
městě. Stejně tak i podpora spolků – zejména formou dotací.



Jedním z dalších návrhů, který na veřejném projednání zazněl, bylo zajištění propojení
cyklostezek a cyklotras.



Zástupci občanů by dále ve městě ocenili fitness centrum a lezeckou stěnu.



V neposlední řadě byla zmiňována potřeba spolupráce ZŠ se spolky při realizaci a
propagaci sportovních aktivit.
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6 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je shrnující kapitolou analytické části koncepce a je členěna do 4 kategorií:






silné stránky – na těchto tématech lze stavět návrh koncepce;
slabé stránky – tato témata by měla být prostřednictvím koncepce řešena/odstraněna;
příležitosti – témata, která mohou napomoci realizaci koncepce;
hrozby – témata, která mohou ohrozit realizaci koncepce.

Jednotlivá tvrzení byla v první fázi navržena zpracovatelem s využitím vypracovaných analýz
a následně byla doplněna, upravena a prioritizována členy pracovní skupiny. Níže uvedená tvrzení
současně definují faktory (vnitřní i vnější), které mohou mít vliv na plnění cílů koncepce.

Silné stránky












značné množství zeleně uvnitř města i v jeho nejbližším okolí (dostupnost volné krajiny)
bohatý spolkový život
konání značného počtu sportovních akcí
ráz maloměsta
průběžná obnova majetku města (vč. sportovní infrastruktury)
zdravé finanční řízení
uspokojivý technický stav venkovních sportovních a rekreačních ploch
rovnoměrné rozložení sportovní infrastruktury
aktivita města v oblasti čerpání dotací
využívání komunikačních kanálů města směrem k obyvatelstvu (facebook, web atd.)
aktivita města v oblasti sportu

Slabé stránky



absence některých typů sportovních zařízení (např. fitness, kluziště)
nedostatečné zázemí pro letní rekreaci (koupaliště, vstup do řeky)

Příležitosti


dostupnost dotačních titulů (krajských, národních, evropských)

Hrozby


legislativní změny
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7 POUŽITÉ ZDROJE







Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2025. Dostupný z WWW:
http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=zdrave-mesta-a-ma21/dokumenty-rozvoje-mesta
Český statistický úřad, 2019.
Interní podklady města, 2019.
Vlastní dotazníkové šetření 2019.
Filosoficko architektonická koncepce města Týnec nad Sázavou. Dostupné z WWW:
http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=zdrave-mesta-a-ma21/dokumenty-rozvoje-mesta
ČSÚ
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8 PŘÍLOHY
Příloha 1 Struktura respondentů dotazníkového šetření, 2019

Věková struktura respondentů (v %)
1,1 3,2 2,2
15-29 let
23,7

30-39 let

29,0

40-49 let
50-59 let
60-69 let

40,9

70 a více let

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů (v %)
3,2
8,6

Základní vzdělání

37,6

Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné

44,1

Vysokoškolské

6,5

Respondeti dle místní část (v %)
Brodce
6,5

Čakovice
11,8

Chrást nad Sázavou
6,5

Krusičany
1,1
3,2

Pecerady
Podělusy

71,0

Zbořený Kostelec
Týnec nad Sázavou

Zdroj: dotazníkové šetření 2019
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