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1. Úvodní slovo předsedy Sdružení obcí Sedlčanska 
                                                  

          

Vážení spoluobčané, 

 

 Odvětví sociálních služeb je charakterizováno množstvím vztahů mezi lidmi a 

institucemi, které mají významný vliv na kvalitu života nás všech. Systém sociálních služeb 

doznal od roku 2007 přijetím zákona o sociálních službách řadu významných změn. Zákon 

především upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 

sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a státem poskytovaného příspěvku na péči. 

Přijetím této právní normy jsou dále stanoveny podmínky pro výkon veřejné správy v oblasti 

sociálních služeb. Obcím se ukládá povinnost zjišťování potřeb obyvatelstva, poskytování 

sociálních služeb osobám na svém území, zajišťovat dostupnost informací a nabízí možnost 

zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.     

Potřeba zodpovědně dostát těmto úkolům vyvolala nutnost realizovat i v podmínkách našeho 

regionu proces tzv. komunitního plánování sociálních služeb, jehož výsledkem má být takový 

systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným potřebám a současně 

garantuje efektivní využívání finančních prostředků.  

Nyní se vám dostává do rukou Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska. Jde o 

dokument, který vznikl jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb metodou 

komunitního plánování. Její podstatou je vzájemná spolupráce těch, kterých se oblast 

sociálních služeb týká – města Sedlčany i dalších obcí sdružených ve Sdružení obcí 

Sedlčanska jako zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ale i široké 

veřejnosti. Zvyšuje se tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování 

sociálních služeb a současně legitimizuje rozhodování politické reprezentace obcí. 

Věřím, že se v nadcházejícím období podaří vybrané oblasti - priority naplnit stanovenými 

opatřeními a aktivitami. Naším přáním je poskytnout občanům Sedlčanska co nejširší nabídku 

dostupných sociálních služeb při zachování lidské důstojnosti jejich uživatelů.  

             

 

            ing. Jiří Burian  

předseda Sdružení obcí Sedlčanska  
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2. Plánování sociálních služeb na Sedlčansku 
 

2.1 PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové dokumenty pro 

různé oblasti veřejného života a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. 

V ČR je metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování v oblasti sociálních 

služeb (KPSS). Touto metodou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je otevřeným procesem 

zjišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Posiluje 

sociální soudržnost komunity, podporuje sociální začleňování a předchází sociálnímu 

vyloučení jednotlivců i skupin. 

PRINCIPY metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda 

komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat. 

Hodnoty, které se odrážejí v principech, tak odlišují metodu komunitního plánování od jiných 

plánovacích postupů. 

Tato metoda do oblasti plánování sociálních služeb nově přináší: 

 důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu 

plánování 

 zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků 

 opakované ověřování závěrů s přáním veřejnosti 

 důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i 

realizace 

 

Konkrétně se v KPSS uplatňují tyto principy:  

1. PRINCIP triády 

 

V rámci metody komunitního plánování společně plánují a spolupracují tři strany: 

 poskytovatelé 

 zadavatelé  

 uživatelé 

 

Partnerství mezi zadavatelem, poskytovatelem a uživatelem – trojice, kterou osobně tvoří - je 

označováno výrazem triáda. 

Zadavatel                                                                                                                                          

je zodpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou 

především obce a kraje a volbami pověření zastupitelé - nesou hlavní odpovědnost za kvalitu 

a dostupnost sociálních služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a konají 

na ně výběrová řízení. Jejich cílem je „nakoupit“ občanům potřebné služby co nejkvalitněji a 

nejlevněji.          
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Poskytovatel 

sociálních služeb je subjekt služby poskytující, a to jako nevládní nezisková organizace 

(NNO) nebo organizace zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé vytvářejí plány nebo 

projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. 

Jejich cílem je svá zařízení udržet a dále rozvíjet. Soutěží na trhu o získání prostředků na 

udržení své existence především dostupností, cenou a kvalitou služeb, které nabízejí.  

Uživatelem                                                                                                                                   

se rozumí osoba, které jsou sociální služby poskytovány z důvodů její nepříznivé sociální 

situace. Jsou v rámci „triády“ nejpočetnější skupinou a jsou ti nedůležitější. Cílem uživatelů je 

vést plnohodnotný a spokojený život, k jehož dosažení potřebují služby, poskytované lidsky, 

dostupné fyzicky i finančně. Jsou kvalitní a především jsou poskytovány s plným respektem 

k důstojnosti a jedinečnosti člověka. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, 

nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité 

informace o kvalitě sociálních služeb. 

 

2. PRINCIP rovnosti 

1. Každý má právo o starat se o věci veřejné a společné 

Komunitní plánování propojuje aktivitu občanů s rozhodováním úřadu samosprávy 

2. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit 

Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce nebo mandátu od zájmové 

skupiny. 

3. Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován 

Organizace a procesy plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu 

v průběhu všech jednání. Jedině tak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému 

prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální mocenská 

postavení jednotlivců. Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů. 

 

3. PRINCIP skutečných potřeb 
 

Aktivní zjišťování skutečných potřeb sociálních služeb ve stanoveném území za účasti všech 

zainteresovaných stran. 

4. PRINCIP dohody 
 

Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se tři strany (princip triády) navzájem 

zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem 

svobodné rozpravy a demokratické spolupráce – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není 

odsouhlaseno nic“. Dohoda nejen o záměrech, ale rovněž o způsobu a postupu realizace 

odsouhlasených aktivit. 
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5. PRINCIP vše je veřejné 

Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v něm – 

o průběhu a výstupech plánování – jsou veřejnosti aktivně předávány. 

 

6. PRINCIP dosažitelnosti řešení 
 

Plánování sociálních služeb a jeho rozsah musí být přiměřeno místnímu společenství, jeho 

podmínkám a přání lidí, ale i dostupným kapacitám a disponibilním finančním prostředkům. 

 

7. PRINCIP cyklického opakování 
 

Komunitní plánování se vyvíjí ve spirále, kdy se jednotlivé fáze a daná témata cyklicky 

opakují. Je nutno se jimi opakovaně zabývat dle reálného vývoje. 

 

8. PRINCIP kompetence účastníků 
 

V řízení plánování sociálních služeb musí být přítomna profesionalita, kompetentnost lidí 

s jasnými zodpovědnostmi a pozicí. 

 

9. PRINCIP přímé úměry 
Kvalitně probíhající proces je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů 

plánování je ve vztahu přímé úměry ke kvalitě jeho průběhu. 

 

 

 

2.2. VÝCHODISKA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování je jedním ze způsobů, jak efektivně 

naplňovat hlavní cíle a principy sociální politiky EU a České republiky. K tomu je nutná znalost 

celé řady dokumentů a uvědomění si oficiálního rámce a kontextu plánování sociálních služeb. 

Veškeré aktivity, činnosti a směřování, které se dějí a realizují při plánování sociálních služeb 

v daném území, musí být v souladu s tímto rámcem a kdykoliv musí být patrné prokazatelné, jak 

a čím přispívají k jeho naplňování.  

 

A/  EVROPSKÁ UNIE 

Amsterodamská smlouva – zakotvena sociální politika EU 

Lisabonský proces – řídí sociální politiku EU ve smyslu ekonomické vize  
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Evropský sociální program – sociální služby a jejich plánování jako nástroj k dosažení cílů 

v oblasti boje proti chudobě   

Evropská sociální charta – naplňování základních práv občanů na : 

 sociální a zdravotní pomoc 

 sociální zabezpečení 

 využívání sociální péče 

  

Evropská unie klade na služby v obecném zájmu, tedy i sociální, tři klíčové požadavky: 

 kvalita - souhrn vlastností a charakteristik služby, souvisejících s jejich schopností 

uspokojit známé nebo přepokládané potřeby uživatele     

 dostupnost - fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická 

 ochrana uživatele -bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i 

poskytování služby. 

Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování ve spojení se zaváděním 

standardů kvality sociálních služeb je nástrojem, který vede k naplnění těchto požadavků. 

 

B/ VLÁDA ČR 

Národní akční plány sociálního začleňování (na stanovené období)  

 dílčí politiky a koncepce vlády v souvislosti s potřebami lidí z ohrožených skupin a 

sociálními službami 

 podpora rozhodovacích procesů na místní a regionální úrovni 

 vytvoření 14 plánů rozvoje sociálních služeb krajů k zajištění dostupnosti sociálních 

služeb 

 

Bílá kniha v sociálních službách 

 strategický a programový dokument MPSV ČR 

 definice základních principů transformace sociální politiky ČR 

 klíčová role obcí v komunitním plánování 

 definuje poslání sociálních služeb 

 

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 stanoví povinnosti ve vztahu k plánování sociálních služeb 

 definuje typy sociálních služeb 

 určuje smluvní princip poskytování sociálních služeb 

 povinnost registrace pro poskytovatele 

 popisuje součinnost a spolupráci obcí, krajů a MPSV při plánování sociálních služeb 

 zakotvuje pojem plán rozvoje sociálních služeb 

 vymezuje náplň sociálních služeb - národní priority 
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Usnesení vlády ČR  č.284 ze dne 1.9.2004 

ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb u k l á d á využití metody 

komunitního plánování 

 

C/  OBCE A KRAJE 

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

Zákon č. 114/1998 Sb., o sociálním zabezpečení 

Dále jsou obce vázány: Evropskou sociální chartou, Listinou práv a svobod a Ústavou ČR. 

Je žádoucí, aby na úrovni obcí a krajů vznikaly programové dokumenty, které budou řešit a 

vymezovat směry a cíle sociální politiky, včetně oblasti sociálních služeb a jejich plánování. 

Pro koordinaci a řízení politiky sociálních služeb Středočeského kraje jsou výchozími 

dokumenty: 

 Návrh směrů rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji , který vzala Rada 

kraje na vědomí Usnesením č. 04-03/2005/RK dne 2.2.2005. 

Tento dokument označuje komunitní plánování sociálních služeb (spolu se zaváděním 

standardů kvality a zdokonalováním grantového systému) za jeden z procesů, 

prostřednictvím kterého bude Středočeský kraj naplňovat cíle v sociální oblasti. 

Všechny procesy musejí probíhat ve vzájemné souvislosti.  

„Úkolem Středočeského kraje jako zřizovatele většiny sociálních služeb na svém 

území je především:  

1. dohlížet na kvalitu poskytování stávajících sociálních služeb, 

2. zajistit flexibilitu sociálních služeb s ohledem na skutečné potřeby obyvatel 

Středočeského kraje,  

3. efektivně vynakládat finanční prostředky při naplňování bodů 1 a 2. 

Cílem tohoto procesu je tedy vytvoření systému sociálních služeb, který by vycházel z 

reálných potřeb obyvatel a respektoval lidskou důstojnost občanů a zároveň sledoval 

účelnost vynakládání finančních prostředků.“ 

 "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji 2008-2009“ 

schválený Usnesením Rady č. 04-21/2007/RK ze dne 13.08.2007 a Usnesením 

Zastupitelstva  č. 61-21/2007/ZK ze dne 17.9. 2007. V současnosti je již zpracováván 

aktualizovaný dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 

kraji 2010-2011. 
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2.3.  POPIS  TVORBY KPSS 

2.3.1. Organizace KPSS 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  KPSS 

Sdružení obcí Sedlčansko 

politické projednávání a rozhodování 

 

 

 

 

Jako koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb Sedlčanska, který zastupoval 

pořizovatele dokumentu a zajišťuje z titulu své funkce (vedoucí odboru sociálních věcí MÚ 

Sedlčany) kontinuitu komunitního plánování i do budoucna, fungovala Mgr. Věra Skálová.    

Jako odborný garant zpracování daného dokumentu byl přizván externí konzultant, ing. Jan 

Přikryl, CSc..  

Řídící skupina pracovala jako jednotné těleso, tj. nečlenila se dále na dílčí pracovní skupiny, a 

to jak z důvodu objektivní „přehlednosti“ stavu sociálních služeb v tak relativně malém 

regionu, jakým je Sedlčansko, tak i z důvodu zajištění komplexního a vnitřně provázaného 

přístupu k jednotlivým oborům sociálních služeb.  

Členy Řídící skupiny schválilo Sdružení obcí Sedlčanska v září 2009 „per rollam na návrh 

starosty města Sedlčan p. ing. Jiřího Buriana. Celkem bylo těchto členů 15 a zastupovali sféru 

pořizovatelů, poskytovatelů i příjemců sociálních služeb.     

Členové Řídící skupiny: 

Jindřich Bláha (starosta obce Dublovice)  

Jana Pšeničková (starostka obce Nalžovice)   

Petr Halada (starosta obce Kamýk n. Vlt.)  

Jiří Vokrouhlík (starosta obce Milešov) 

Ing. Jiří Burian (starosta města Sedlčany) 

Jana Typová (tajemnice MÚ Sedlec-Prčice) 

Antonín Pešek, MBA (ředitel Domova Sedlčany)  

Ing. Marie Zámostná (ředitelka Domova Svatý Jan)  

Jaroslav Kolský (ředitel Nalžovického zámku)  

Zdenka Chlastáková, Dis (MELA, o.p.s.)    

                                TRIÁDA 

koordinátor  KPSS + odborný garant 

                         Řídící skupina KPSS 

poskytovatelé     zadavatelé        uživatelé                        

                    Řídící skupina KPSS 

poskytovatelé     zadavatelé        
uživatelé        



Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska 2009 
 

PROODOS PRAHA Stránka 11 
 

Marcela Marcínová (MC Petrklíč) 

Ing. Zdeněk Škop (Klub důchodců Sedlčany)  

p. Daniel Hottmar (Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany)  

Václav Vidim (Azylový dům pro matky s dětmi)  

Jana Máchová (Pečovatelská služba Sedlčany)  

 

 

2.3.2. Harmonogram zpracování KPSS 

Práce na KPSS byly zahájeny v létě 2009 a v zásadě probíhaly podle níže uvedeného 

harmonogramu, který byl součástí zadání pro odborného garanta („zpracovatel“).  

č. Termín Obsah Garant 

1. 7.7.09 Zahájení prací na Sociální a demografické analýze regionu Sedlčanska  Zpracovatel 

2. 17.7.09 
Zahájení dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb 

regionu Sedlčanska  
Zpracovatel  

OSV 

3. 17.7.09 Terénní šetření k Analýze  Zpracovatel 

OSV 

4. 24.7.09 Dokončení Sociální a demografické analýzy regionu Sedlčanska Zpracovatel 

5. 31.7.09 
Dokončení dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních služeb 

regionu Sedlčanska  
Zpracovatel  

OSV 

6. 7.8.09 
Dokončení Analýzy existujících zařízení sociálních služeb v regionu 

Sedlčanska (zaměření, kapacita, spádovost, financování) 
Zpracovatel 

7. 21.8.09 Dokončení SWOT analýzy sociálních služeb na Sedlčansku  Zpracovatel 

8. 21.8.09 Příprava ustavení Řídící skupiny KPSS (Triády) 
Zpracovatel 

Starosta 

OSV 

9. 10.9.09 
1. Zasedání Řídící skupiny (projednání návrhu postupu zpracování KPSS, 

projednání SWOT – analýzy sociálních služeb, výběr cílových skupin) 

Zpracovatel 

Řídící 

skupina 

10. 24.9.09 
Dokončení pracovního návrhu Vize rozvoje sociálních služeb pro 

jednotlivé cílové skupiny (na základě 1. zasedání Řídící skupiny)  
Zpracovatel 

11. 1.10.09 
2. Zasedání Řídící skupiny (projednání návrhu Vize, diskuze k Opatřením 

a Projektům) 

Řídící 

skupina 

12. 1.10.09 Zahájení ankety mezi občany Sedlčanska k projektům sociální péče  
Zpracovatel 

Starosta 

OSV 
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13. 15.10.09 Vyhodnocení ankety mezi občany Sedlčanska k projektům sociální péče Zpracovatel 

14. 15.10.09 Dokončení pracovního návrhu Katalogu projektů KPSS Zpracovatel 

15. 22.10.09 3. zasedání Řídící skupiny (Projednání návrhu na Projekty KPSS) 
Řídící 

skupina 

16. 29.10.09 
Dokončení návrhu Strategie rozvoje sociálních služeb do 

připomínkového řízení 
Zpracovatel 

17.  29.10.09 
Zahájení připomínkového řízení u poskytovatelů sociální péče a dalších 

zainteresovaných institucí 
OSV 

18. 12.11.09 
Dokončení a vyhodnocení připomínkového řízení u poskytovatelů 

sociální péče a dalších zainteresovaných institucí  
Zpracovatel 

OSV 

19. 26.11.09  
Zpracování Společného rámce rozvoje sociálních služeb a kompletace a 

odevzdání čistopisu KPSS 
Zpracovatel 

20. 9.12.09 Projednání KPSS v orgánech Svazku obcí Sedlčanska Starosta 

 

K těmto 20 krokům přibyla na základě doporučení Řídící skupiny v říjnu navíc Anketa mezi 

občany Sedlčanska o preferencích jednotlivých Opatření KPSS, realizovaná prostřednictvím 

měsíčníků Sedlčanská Radnice a starostů členských obcí Sdružení obcí Sedlčanska. Pokud jde 

o termíny zasedání Řídící skupiny (3x), došlo pouze k nevýznamným časovým posunům (dle 

zájmu členů ŘS). 

 

 

 

 

2.4.  PODKLADY KE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

 Návrh směrů rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji 

 výsledky dotazníkových šetření o zájmu o sociální služby v regionu 

 výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních služeb 

 Program sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska (1. Aktualizace – 2008)  

 Územně analytické podklady ORP Sedlčansko  
 

 

2.5. ÚZEMNÍ DOPAD KPSS 

KPSS je zpracován pro územní obvod obcí sdružených ve Sdružení obcí Sedlčanska a města Sedlec 

– Prčice. Tento obvod se takřka kryje s ORP Sedlčany. Konkrétně se KPSS týká těchto obcí (24): 
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Dublovice 

k.ú.  Břekova Lhota | Dublovice | Chramosty | Líchovy | Zvírotice 

části obce: Břekova Lhota | Dublovice | Chramosty | Líchovy | Zvírotice 

 

Jesenice 

k.ú.  Dobrošovice | Doublovičky | Jesenice  u Sedlčan | Mezné | Bolechovice II 

části obce: Boudy | Dobrošovice | Doublovičky | Hulín | Jesenice | Martinice | Mezné | 

Vršovice 

 

                          Kamýk nad Vltavou    

 k.ú. Kamýk nad Vltavou | Velká 

 

 

Klučenice 

k.ú. Podskalí II | Klučenice | Kosobudy | Koubalova Lhota | Planá | Voltýřov | Zadní 

Chlum 

části obce: Kamenice | Klučenice | Kosobudy | Koubalova Lhota | Planá |            

Voltýřov | Zadní Chlum 

 

         Kňovice 

         k.ú. Kňovice 

         části obce: Kňovice | Kňovičky | Úsuší  

 

Kosova Hora 

k.ú.  | Kosova Hora | Červený Hrádek | Vysoká  

části obce: Dobrohošť | Dohnalova Lhota | Janov | Kosova Hora | Lavičky | Lovčice |      

                      Přibýška | Vysoká  
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Krásná Hora nad Vltavou 

k.ú. Krásná Hora nad Vltavou | Krašovice | Mokřice | Plešiště | Podmoky | Švastalova 

Lhota | Tisovnice | Vletice | Proudkovice | Zhoř  

části obce: Hostovnice | Krásná Hora nad Vltavou | Krašovice | Mokřice | Plešiště |    

                      Podmoky | Švastalova Lhota | Tisovnice | Vletice | Vrbice | Zhoř  

 

         Křepenice 

                     k.ú. Křepenice 

                     části obce: Křepenice  

 

 

Milešov 

k.ú. Orlické Zlátovice | Milešov | Přední Chlum  

části obce: Klenovice | Milešov | Přední Chlum  

 

Nalžovice 

k.ú. Nalžovice | Nalžovické Podhájí   

části obce: Hluboká | Chlum | Nalžovice | Nalžovické Podhájí | Nová Ves | Oboz 

  

Nedrahovice 

k.ú. Bor | Kamenice | Nedrahovice | Nedrahovické Podhájí |  Rudolec |  Úklid  

Části obce: Bor | Kamenice | Nedrahovice | Nedrahovické Podhájí | Radeč | Rudolec |    

                       Trkov | Úklid  

 

  Nechvalice 

  k.ú.  Bratřejov | Bratříkovice | Hodkov | Křemenice | Libčice | Mokřany |              

             Nechvalice | Ředice  

  části obce: Bratřejov | Bratříkovice | Březí | Hodkov | Huštilář | Chválov |  

  Křemenice | Libčice | Mokřany | Nechvalice | Ředice | Ředičky | Vratkov  
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Osečany 

k.ú. Osečany | Velběhy  

                       části obce: Osečany | Paseky | Velběhy  

 

Petrovice 

k.ú.  Kojetín |  Kuní |  Mašov | Mezihoří | Obděnice | Petrovice | Porešín |  Radešín | 

Skoupý | Týnčany | Vilasova Lhota | Zahrádka | Žemličkova Lhota  

části obce: Brod | Kojetín | Krchov | Kuní | Kuníček | Mašov | Mezihoří | Obděnice | 

Ohrada | Petrovice | Porešín | Radešice | Radešín | Skoupý | Týnčany             | 

Vilasova Lhota | Zahrádka | Žemličkova Lhota  

 

 Počepice  

 k.ú. Počepice | Rovina | Skuhrov | Vitín  

                       části obce: Oukřtalov | Počepice | Rovina | Skuhrov | Vitín  

 

           Prosenická Lhota 

           k.ú. Prosenická lhota | Suchdol 

  části obce: Břišejov | Klimětice | Luhy | Prosenice | Prosenická Lhota   

 

 Příčovy  

 k.ú. Příčovy 

                       části obce: Příčovy  

 

Radíč 

k.ú. Radíč 

části obce: Dubliny | Hrazany | Radíč | Žďár  
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Sedlčany 

k.ú. Doubravice | Libíň | Oříkov | Sedlčany | Sestrouň | Solopysky | Třebnice  

části obce: Doubravice | Hradišťko | Libíň | Oříkov | Sedlčany | Sestrouň | Solopysky |   

                       Třebnice | Vítěž | Zberaz  

 

 

Sedlec-Prčice 

k.ú. Bolechovice | Divišovice | Dvorce u Sedlce | Jetřichovice | Kvasejovice | Měšetice 

| Nové Dvory u Kvasejovic | Prčice | Přestavlky u Sedlce | Sedlec | Sušetice | Šanovice 

| Sušetice | Uhřice | Veletín | Vrchotice | 

části obce: Bolechovice | Bolešín | Božetín | Divišovice | Dvorce | Chotětice | 

Jetřichovice | Kvasejovice | Kvašťov | Lidkovice | Malkovice | Matějov |        

Měšetice | Monín | Moninec | Mrákotice | Myslkov | Náhlík | Násilov | Nové              

Dvory | Prčice | Přestavlky | Rohov | Sedlec | Staré Mitrovice | Stuchanov | Sušetice | 

Šanovice | Uhřice | Včelákova Lhota | Veletín | Víska | Vozerovice | Vrchotice |  

Záběhlice | Záhoří a Kozinec  

 

Solenice 

        k.ú Dolní Líšnice | Solenice | Větrov | 

 

  Štětkovice 

  k.ú. Štětkovice 

  části obce: Bořená Hora | Chrastava | Sedlečko | Štětkovice  

 

Svatý Jan 

k.ú. Bražná | Drážkov | Hojšín | Hrachov | Řadovy | Skrýšov    

části obce: Bražná | Brzina | Drážkov | Hojšín | Hrachov | Řadovy | Skrýšov | Svatý Jan  
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Vysoký Chlumec 

k.ú.  Hrabří | Pořešice | Vápenice  | Vysoký Chlumec  

části obce: Bláhova Lhota | Hrabří | Hradce | Jezvina | Pořešice | Vápenice | Víska | 

Vysoký Chlumec  
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3. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  
 

3.1. ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ 

3.1.1. Základní charakteristika 

Sedlčansko ve svém vymezení pro potřeby KPSS (viz výše) se rozkládá na ploše 467,6 km2, a 

v roce 2008 (31.12.) zde žilo zhruba 23,2 tis. obyvatel, průměrná hustota zalidnění tak činila 

49,8 obyvatel na km2. Sedlčansko je součástí okresu Příbram (pravobřežní část, oddělená od 

zbytku okresu Vltavou – s výjimkou obcí Kamýk n. Vlt. a Solenice) a leží na okraji Pražské - 

středočeské aglomerace, cca 50 km vzdušnou čarou vzdáleno od hlavního města ČR.  

Z hlediska nadřazené sídelní struktury se Sedlčansko nachází v jistém „vakuu“, a to vzhledem 

k relativně velké vzdálenosti vyšších center osídlení od svého území. Proto se o nadregionální 

vliv na dané území dělí Praha s Příbramí a současně se zvýrazňuje centrální úloha Sedlčan.  

Povrch regionu je tvořen převážně mírně až středně zvlněnou vrchovinou patřící do 

geomorfologického celku Benešovské pahorkatiny (součást Středočeské pahorkatiny). 

Krajina se k jihu zvedá z úrovně 320 - 500 m.n.m. do výrazného hřbetu nazývaného „Čertova 

hrbatina“. Nejvyšší vrchol Javorová skála dosahuje výšky 723 m.n.m.. Území je na západě 

ostře ohraničeno Vltavou, zde je také nejnižší místo regionu (202 m.n.m.). Směrem 

východním a severním je ohraničení nevýrazné v rámci Neveklovské a Nechvalické vrchoviny. 

Průměrnou nadmořskou výšku jednotlivých obcí ukazuje dále uvedená tabulka : 

název obce nadmořská výška(m) název obce nadmořská výška(m) 

Sedlčany 387 Nechvalice 373 

Dublovice 481 Osečany 373 

Jesenice 361 Petrovice 274 

Kamýk n. Vlt. 450 Počepice 457 

Klučenice 440 Pros. Lhota 358 

Kňovice 423 Příčovy 379                              

Kosova Hora 360 Radíč 434 

Krásná Hora  301 Solenice 228 

Křepenice 409 Svatý Jan 355 

Milešov 436 Štětkovice 401 

Nalžovice 490 V.Chlumec 340 

Nedrahovice 321 Sedlec–Prčice 498 

 

Dominantním krajinným prvkem území jsou vrchovinná seskupení (Sedlčanská pahorkatina, 

Krásnohorská vrchovina, Klučenická pahorkatina) oddělená často hluboce zaříznutými 

údolími drobných přítoků Vltavy (největší je Mastník) a kotlinami (Petrovická, Sedlčanská). 

Zde patří dosud k obrazu krajiny rybníky. Rozlohou největší rybníky se nacházejí v 
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bezprostředním zázemí města Sedlčan (Musík - 48,9 ha, Sedlčanský - 20,3 ha, Vrbsko - 17,8 

ha).  

 

3.1.2. Geologie území 

Geologicky je podstatná část Sedlčanska (Sedlčanská pahorkatina) tvořena granitoidy 

českého plutonu sedlčanského a sázavského typu s vložkami metamorfovaných 

proterozoických fylitů. Podobně pestrá je geologická stavba i dalších, okrajových části 

Sedlčanska. Geologická stavba území se projevuje jednak relativně malým významem 

podzemních vod, vázaných na řadu nespojitých, málo vydatných a lehce zranitelných 

kolektorů, jednak pestrou, třebaže nepříliš vydatnou surovinovou základnou 

Těžba nerostných surovin v území není proto dominantní činností. Těží se granodiority, 

vápenec a cihlářské hlíny. Určité nebezpečí představují záměry na těžbu zlatonosných rud. V 

historii byla těžba v území impulsem pro rozvoj sídel. Nejmarkantnější je to u Krásné Hory 

nad Vltavou, kde jsou hojně zastoupena stará důlní díla, výsypky, šachty. Těžba nerostného 

bohatství nepřinášela nikdy předpokládanou ziskovost. Těžily se antimonové rudy, 

zlatonosné rudy apod.  V současnosti existují tato chráněná ložisková území: 

 

Dobývací prostory jsou:  

 

Na geologické podloží (pluton) je vázáno i zvýšené radonové radiační riziko, zaznamenané v 

naprosté většině Sedlčanska.  

 

 

cis_cl nazev surovina

02690000 Hrabří Stavební kámen

12610000 Zahořany Stavební kámen

17140000 Voltýřov Zlatonosná ruda

18510000 Sedlčany I. Cihlářská surovina

cis_dp nazev stav organizace nerost
60115 Skoupý teze Agir spol. s r.o. vápenec pro techn. zpracování
70045 Štětkovice - Bořená Hora zast Bohumil Vejvoda - obch. čin. VEDA CS granodiorit
70130 Solopysky teze Bohumil Vejvoda - obch. čin.VEDA CS granodiorit
70131 Líchovy zast GEOSTAV CZECH a.s. žula

70166 Solopysky I  (Deštno) teze Průmysl kamene a.s. granodiorit
70204 Vápenice teze ČESKÁ ŽULA spol. s r.o. žula
70644 Hrabří (Štileček) teze B E S  s.r.o. kontaktní rohovce a amfibolity
70692 Sedlčany zast Cihelna Sedlčany, a.s. cihlářská surovina
70770 Solopysky II teze Průmysl kamene a.s. granodiorit

70916 Vápenice I teze ČESKÁ ŽULA spol. s r.o. granodiorit ke kamen.výrobě
70963 Radíč zast RA-BULDING spol. s r.o. granodiorit
71079 Sedlčany I (Pejšova cihelna) reze Cihelna Sedlčany, a.s. cihlářská surovina
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3.1.3. Klima 

Podle klimatologické klasifikace patří Sedlčansko převážně do oblasti B5, mírně teplé a mírně 

vlhké až vlhké s drsnější zimou typu vrchovinového. 

Průměrná roční teplota se pohybuje těsně nad +7oC, v okrajových partiích regionu pak +6oC. 

Průměrný roční úhrn srážek činí 600-650 mm, ve vyšších polohách místy až 700 mm.  

Sněhová pokrývka obvykle leží 50-60 dní, ve vyšších polohách 60-80 dní. Průměrný počet 

jasných dní je 40 až 50, v západní části 50 až 60, místy nad 60. 

Počátek polních prací probíhá na většině sledovaného území od 21. do 30. března, v jižní a 

jihovýchodní okrajové oblasti od 31.března až do 9. dubna. 

Klima Sedlčanska, zejména jeho pánevních částech je mírnější než by odpovídalo nadmořské 

výšce, je zde i delší skutečná délka slunečního svitu. Častý je výskyt vydatných srážek v letním 

období. 

Dlouhodobé průměry na stanici Sedlčany (362 m.n.m.) pokud jde o úhrny srážek a průměrné 

teploty je následující : 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok IV-IX 

úhrn srážek (mm) 29 26 31 44 61 72 77 73 47 41 33 32 566 374 

teplota (C) -2,5 -1,1 2,7 7,1 12,7 15,9 17,3 16,2 12,6 7,4 2,8 -1,0 7,5 13,6 

 

 

3.1.4. Hydrologie a hydrogeologie 

Sedlčansko spadá do povodí Vltavy, do níž je odvodňováno sítí menších říček (Mastník - 

povodí 331,4 km2, Brzina - povodí 141,1 km2) a jejich přítoků. Řešené území je z převážně 

součástí hydrogeologického rajónu „Kristalinikum v povodí střední vltavy“. V převážně 

puklinově propustných horninách středočeského plutonu je oběh vody soustředěn do zóny 

zvětralin a přípovrchového propojení. Hladina podzemních vod se na většině území nachází 4 

a více metrů pod povrchem (podél dolních svahů a podél vodních toků ovšem i méně než 2 

metry) a její zdroje nejsou příliš vydatné. Sedlčansko se z toho důvodu jeví jako oblast 

vodohospodářsky pasivní, tj. oblast, jejíž vodní zdroje významně limitují  vlastní spotřebu 

užitkové i pitné vody. 

Energeticky je v rámci regionu podstatně využívána pouze Vltava - přehrada Kamýk (inst. 

výkon 40 MW), malé zdroje jsou na Sedleckém potoce (Sedlčany) a na Mastníku (Osečany). 
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3.1.5. Půdy, vegetace a fauna 

Vzhledem ke geologické charakteristice podloží převládají v regionu hnědé půdy (včetně 

kyselých hnědých půd a oglejených hnědých půd) na žule. Na parovinách, v místech 

hlubokého zvětrání žuly se vyskytují hnědé půdy na pískách, podél vodotečí pak nivní glejové 

půdy. Zemědělské půdy jsou převážně v pásmu acidofilních doubrav a jsou zařazeny do 

bramborářské výrobní oblasti - většinou pak do podoblasti O3  (podprůměrné podmínky pro 

pěstování obilnin, nadprůměrné pro pěstování brambor). V celku převažují v regionu půdy 

horších bonit.  

Stav vegetace území je průmětem dlouhodobého vývoje, který byl s ohledem na specifický 

charakter regionu stále ještě relativně málo znehodnocen zásahy člověka. Zemědělská půda 

zaujímá sice 59,1% úhrnné plochy regionu, z toho však jen cca 2/3 připadají na ornou půdu, 

nadprůměrně jsou naopak zastoupeny louky a pastviny.  

Pro řešené území jsou typické zalesněné vrcholy kopců (jehličnany) a bohaté (smíšené) lesní 

porosty na svazích hlubokých údolí vodotečí. Vcelku ovšem zaujímají lesy jen 28% celkové 

plochy regionu (viz tabulka a graf na následující straně). Relativně nejvíce lesů se nachází na 

správních územích V. Chlumce (nad 40%) a Krásné Hory, Sv. Jana a Klučenic (nad 35%). 

Průměrné je rovněž rozšíření vodních ploch - a to spíše zásluhou říčních toků (Vltava) než 

rybníků, které byly ještě v minulém století daleko početnější než dnes. Pouhé 1% území je 

zastavěno, v čemž se odráží relativně nízká zalidněnost krajiny. 

Díky dlouhodobému využívání krajiny zde ovšem prakticky chybí přírodovědecky hodnotnější 

lokality, vyžadujících zvláštní ochranu. Nejhodnotnější částí regionu je kaňonovité údolí 

Vltavy, a to i přes změny k nimž došlo v minulých desetiletích (rozvoj smrkových monokultur, 

výstavba vltavských vodních nádrží). Zde se také nachází jediná Národní přírodní rezervace 

(jediná i v rámci celého okresu): Drbákov  - Albertovy skály, zaujímající 62,8 ha v rámci 

katastrálního území Nalžovic. Jde o zachovalý soubor ekosystémů střední Vltavy s 

přirozenými společenstvími skalních srázů, skalních stepí a výskytem zakrslé doubravy, 

reliktních borů a tisu červeného. V nižší kategorii ochrany se nacházejí v rámci regionu 3 

přírodní rezervace : Kosova Hora (17,4 ha) na území stejnojmenné obce (botanická lokalita 

se zvláště chráněnými druhy), Husova Kazatelna (9,1 ha - balvanovité zvětrávání žuly) a 

Vrškámen (0,1 ha - žulový kámen), obojí v rámci správního území Petrovic.      

Udržitelný vztah člověka a přírody byl narušen až v posledních 40 letech zemědělskou a z 

části i lesnickou velkovýrobou, či velkoplošnou těžbou surovin, která vedla k ústupu 

některých druhů vegetace až po jejich vymizení. Paradoxně stejnou hrozbu nyní představuje 

radikální omezování obhospodařovávání zemědělských pozemků v důsledku omezování 

zemědělské produkce. 

Kvalitativní složení fauny Sedlčanska je obrazem vysokého využívání krajiny člověkem. 

Charakteristická je tedy jeho relativně nízká diverzita.  
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3.1.6. Vývoj osídlení a sídelní struktury 

Archeologické nálezy přinášejí doklady o tom, že Sedlčansko bylo částečně osídleno již v 

pravěku, nejhustěji v mladší době bronzové. Nejznámějším nalezištěm z doby laténské je 

keltské oppidum na Hrazanech.  Slovanské osídlení krajiny začíná až v l0. století. Centrem 

kolonizačního úsilí bylo pravděpodobně Hradiště u Nalžovického Podhájí. Nálezy dvou 

nádob, zdobených jednoduchou vlnovkou, na parcele domu č. 184 v Sedlčanech a na poli u 

Církvičky svědčí o existenci slovanské osady v prostoru dnešního města. Přehled o 

doložitelném stáří dnešních obcí Sedlčanska (resp. některé z jejích místních částí) podává 

dále uvedená tabulka: 

název obce první písemná zmínka název obce první písemná zmínka 

Sedlčany 1294 Nechvalice 1352 

Dublovice 1227 Osečany 1383 

Jesenice 1352 Petrovice 1219 

Kamýk n. Vlt. 1285 Počepice 1219 

Klučenice 1334 Pros. Lhota 1561 

Kňovice 1333 Příčovy 1365 

Kosova Hora 1290 Radíč 1333 

Krásná Hora  1341 Solenice 1142 

Křepenice 1045 Svatý Jan 1720 

Milešov 1323 Štětkovice 1521 

Nalžovice 1364 V. Chlumec 1235 

Nedrahovice 1366 Sedlec-Prčice 1045 

 

Nejstarší obcí Sedlčanska (podle data první písemné zmínky) jsou Křepenice a Sedlec – Prčice 

(resp. místní část Kvasejovice) uváděné v listině knížete Břetislava z roku 1045. Osm dalším 

obcí se svou existencí vztahuje k 12. - 13. století. Většina obcí je tedy pozdějšího data - zvlášť 

dynamickým rozvojem osídlení prošlo Sedlčansko ve století 14., a to v souvislosti se 

zahájením intenzivního využívání místních nerostných ložisek. I v této době zůstává ovšem 

Sedlčansko relativně řídce osídlené - jednak vinou nižší úrodností půdy, jednak pod vlivem 

polohy vně významných dopravních tras (významná tzv. Vitorázská stezku probíhala ovšem 

blízko východní hranice dnešního Sedlčanska. Charakteristickým rysem správy byla vysoká 

rozdrobenost panství, z nich nejvýznamnější bylo panství vysokochlumenské a kňovické. 

Základní přehled historického dění v regionu lze ilustrovat na vývoji města Sedlčan.  

První určitá písemná zpráva o Sedlčanech se objevuje až v roce 1294, kdy jejich majitel 

Oldřich z Hradce uzavřel dne 25. července s králem Václavem II. smlouvu, v níž mu odkazuje, 

zemře-li bez mužských potomků, některé své statky. Z darování však pro sebe vyjímá v 

krajině vltavské trhovou ves Sedlčany s vesnicemi a veškerým příslušenstvím. Dovídáme se 
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tak, že Sedlčany byly významným střediskem statků pánů z Hradce. Jejich úlohu zdůrazňoval i 

raně gotický kostel sv. Martina z konce třetí čtvrti 13. století. Tím, že osada dostala právo 

trhů, otevřela se cesta k jejímu dalšímu rozvoji a v poměrně krátké době asi 50 let se 

proměnila v poddanské městečko. Tak jsou již označeny Sedlčany v nařízení Karla IV. z r. 

1348, jímž přikazoval městu odebírat sůl jenom z Písku. Z tohoto období je v písemných 

pramenech zmínka o zlatých dolech v Sedlčanech, které Jan Lucemburský zastavil Petrovi z 

Rožmberka. Jméno vrchu a vesničky Roudný u Sedlčan ukazuje, kde se asi zlato těžilo.   

Později, 24. května 1352, prodali páni z Hradce Sedlčany Rožmberkům. Páni z Růže 

cílevědomě budovali Sedlčany jako středisko svého statku a přední město ve vltavském kraji. 

Po roce 1374 přestavěli rožmberští kameníci kostel sv. Martina a spolu se hřbitovem ho 

obehnali vysokou hradební zdí s dřevěným podsebitím a padacím mostem přes příkop.  

Hospodářský a kulturní vzestup Sedlčan se dovršil v r. 1418, kdy dostaly od Oldřicha z 

Rožmberka podobné svobody, jako měla města královská a získaly také právo na svůj znak - 

červenou rožmberskou růži.  Zlom poté přinesly husitské války, jichž se Sedlčany nuceně 

účastnily na katolické straně. Zlepšení poměrů nepřinesla ani doba vlády Jiřího z Poděbrad. 

Rožmberkové se tehdy silně zadlužili a nakonec r. 1475 zastavili Sedlčany pánům Popelům z 

Lobkovic. Jejich sídlem byl hrad Vysoký Chlumec. Za jejich správy se město vymanilo z 

hospodářského úpadku a začal jeho hospodářský a kulturní vzestup. 

V 16. století vystupují Sedlčany již jako významné středisko vltavského kraje. Konají se v něm 

krajské sjezdy šlechty, mustruňky (řazení vojenské hotovosti) a vybírají se berně. Obyvatelé 

bohatli z řemesla, obchodu, zemědělství. Utěšeně se v 16. století rozvíjel kulturní život. 

Novým majitelem města se v roce 1580 stal rožmberský regent, zakladatel rybníků, Jakub 

Krčín z Jelčan.  

Po smrti Jakuba Krčína r. 1604 se ujal sedlčanského statku Zdeněk Vojtěch Lobkovic a připojil 

ho opět k Vysokému Chlumci. Po nástupu nových majitelů se Sedlčanští opět hlásili o 

obnovení starých výsad, ale vrchnost jejich požadavkům nevyhověla. Navíc počaly i spory 

náboženské. Proto se taky protestantští měšťané r. 1618 přidali na stranu stavovského 

odboje. Vyjádřili podporu Fridrichovi Falckému a žádali za to přiznání výsad měst 

královských. Po porážce stavovského vojska na Bílé hoře r. 1620 začalo pronásledování všech 

nekatolíků.  

Městem za třicetileté války procházela vojska, ať císařská či švédská, a všechna způsobovala 

veliké škody. Požáry a mory vyhubily velkou část obyvatel. 

Stará privilegia nebyla již městu vrácena.  V r. 1717 knížecí hejtman zabavil staré městské 

knihy a úřední písemnosti. Sedlčany ztratily i význam města krajského, když byl v r. 1714  

spojen rozsahem malý Vltavský kraj s Podbrdskem v jediný kraj Berounský,. V době 

pobělohorské protireformace měla svůj původ slavnost ROSA. Připomínala událost z husitské 

revoluce, kdy údajně Sedlčanští porazili v boji o město vojsko táboritů. 
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Teprve koncem 18. století se město začínalo zotavovat. Obnovovala se řemesla a obchod, 

přibývalo lidí i domů. Avšak další požáry v letech 1783 - 1828 způsobily Sedlčanům 

nenahraditelné škody, úplně byl setřen starobylý ráz města.  

Zrušení poddanství v r. 1848 a později i politické uvolnění umožnily nový rozvoj města. 

Sedlčany jako sídlo okresního soudu, berního úřadu a od r. 1868 i okresního hejtmanství se 

opět staly správním střediskem středního Povltaví. Hospodářský vzestup byl však pomalý, 

výrazněji se projevoval spíše v zemědělství. Příčinou zaostávání Sedlčanska za ostatními kraji 

byla nevýhodná poloha mimo hlavní dopravní tepny. Železniční trať z Olbramovic do Sedlčan 

byla postavena až v roce 1894. 

Po I. světové válce město zůstávalo střediskem zemědělského kraje s malým průmyslem. 

Jeho obyvatelé se zde těžko mohli uživit. Proto hledali práci ve větších městech, někteří i v 

cizině.  

Do osudu města velice těžce zasáhla nacistická okupace. Pod záminkou vytvoření vojenského 

cvičiště pro jednotky SS byla vysídlena roku 1942 a 1943 rozsáhlá oblast mezi Vltavou a 

Sázavou. V Sedlčanech tak roku 1943 muselo opustit domovy více než 2200 obyvatel. 

Osvobození v r. 1945 přineslo nové možnosti pro rozvoj města i kraje. Postupně vyrůstal 

moderní průmysl. Prvním velkým závodem byla mlékárna, postavená družstvem Madeta v 

letech 1947-50. Kovodružstvo Sedlčany vzniklo r. 1951 a soustřeďovalo se na nožířskou 

výrobu. Podnik Hamiro zahájil provoz r. 1960. Středočeské dřevařské závody montovaly haly 

pro velkochovy drůbeže s komplexní mechanizací, zařízení pro líhnutí a odchov kuřat. V 

největší průmyslový podnik ve městě postupně vyrostl STROS Sedlčany.  

Industrializace vedla k rychlému růstu počtu obyvatel a s ním spojené rozsáhlé výstavbě 

bytů. Nový obraz města tvoří panelová sídliště za Kulturním domem J. Suka a Pod nemocnicí, 

řadové domky Na potůčku a ve Zberazské a Vítěžské ulici, dokreslují ho nové budovy 

gymnázia, učilišť s internáty, nemocnice, kulturního domu a průmyslové závody rozložené na 

okrajích města. Nové bylo v letech 1961 - 1962 upraveno sedlčanské náměstí, o 10 let 

později na jeho jižní straně vyrostl obchodní dům Rozvoj a další bytové jednotky.  

Město je střediskem rozvinutého školství. Kromě gymnázia, otevřeného v r. 1946, jsou zde 2 

základní školy, 5 odborných učilišť, rodinná škola a od září 1993 obchodní akademie. 

Sedlčanské školy navštěvuje více než 2,5 tisíce žáků a studentů. 

Přes všechny dějinné události (včetně těch, které se odehrály v posledním půlstoletí), jichž 

byly Sedlčany svědkem, zůstávají obcí s kontinuitou, což je zřejmě nejvšeobecnější a 

nejvýstižnější sociální charakteristika města, kterou se odlišují od naprosté většiny obcí ČR. 

Stejná charakteristika platí i pro většinu obcí regionu.  Tato historická danost představuje pro 

Sedlčansko jednak omezující „závazek“, ale současně i rozvojovou šanci.  
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3.2. Sedlčansko ve vnějších vztazích 

3.2.1. Region v širším územním kontextu 

Do širších, tj. nadregionálních územních vztahů vstupuje Sedlčansko jako (řazeno podle 

významu):  

1.  centrum průmyslu 

2.  středisko cestovního ruchu 

3. středisko těžby 

4. středisko zemědělské výroby 

5.  středisko školství a kultury 

 

Přitom ani v jednom případě nejde o vztahy, které by se svou intenzitou vymykaly velikostní 

determinaci Sedlčanska, tj. ani v jedné z nadregionálních funkcí nepřekračuje region „svůj 

stín“ a žádná z těchto funkcí není tak významná, aby zásadním způsobem profilovala jeho 

vnější obraz a pověst. Nižší intenzita širších územních vztahů je přitom rozhodujícím 

způsobem ovlivněna polohou regionu, který přes veškeré zlepšení komunikačních možností v 

posledním půlstoletí zůstává periferní. Dokladem toho je, že Sedlčansko nevstupuje do 

nadregionálních vztahů jako klasické území dopravního tranzitu (sezónní zvýšená dopravní 

zátěž je vázána především na rekreační dopravu s cílem v regionu).  

Při „tržním ověřování“ postavení obcí Sedlčanska v nadregionální dělbě práce a 

společenských vztazích, k němuž docházelo v 90. letech se sice dočasně objevila tendence 

jistého poklesu intenzity vnějších vztahů, tedy jakési „uzavírání se“ regionu do sebe. Tato 

tendence je však v současnosti – zejména díky stabilizaci a modernizaci místního průmyslu a 

rozvoji intenzivního zemědělství – překonána. Příkladem „otevírání se“ regionu vnějším 

vlivům je také cestovní ruch, v němž získává Sedlčansko stále lepší pověst.  

Dokladem výše uvedeného vývoje může být saldo pracovní dojížďky a vyjížďky z a do 

regionu: zatímco v 80. letech region ztrácel „díky“ tomuto jevu jen cca 500 osob, v roce 1991 

šlo již o 835 osob, t.j. takřka 8% veškerého ekonomicky aktivního obyvatelstva a tento stav se 

do roku 2001 jen nepatrně snížil, v současnosti lze tuto ztrátu odhadnout již jen na cca 600 

osob. Obdobně se na minimum snížily i ztráty lidského potenciálu regionu z titulu migrace.       

Nadregionální funkce ve svém souhrnu přesto hrají v případě Sedlčanska jen průměrnou 

úlohu a jako takové představují jen průměrně intenzívní impuls pro budoucí ekonomický 

rozvoj regionu.  

V rámci tohoto hodnocení je však nutné vycházet z toho, že jednotlivé obce regionu mají v 

současné a budoucí orientaci na jednotlivé obory specializace výrazně odlišné postavení. 
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Mimořádný, nadregionální význam má pro postavení oblasti jako celku cestovní ruch a s ním 

spjatá ochrana životního prostředí. Působení těchto faktorů má plošný charakter. Ostatní 

aktivity  jsou  již v  určité  míře svázány  s  konkrétní, užší  částí  regionu  (zemědělství, těžba 

kamene), nebo s konkrétně obcí (s centrem oblasti Sedlčany - školství, kultura, strojírenský a 

potravinářský průmysl, s V. Chlumcem pivovarnictví atd.). 

Hypotéza 

Schematicky lze vycházet z tohoto kvalitativního ohodnocení rozvojového potenciálu 

jednotlivých zmíněných oborů regionální specializace ( + = rozvoj, 0 = stagnace,- = útlum) : 

Obor specializace                                     p e r s p e k t i v a 

 krátko-                               středně                            dlouhodobá 

průmysl + 0 0 

cestovní ruch + + + 

těžba  0 0 - 

zemědělství 0 0 + 

školství a kultura 0 + + 

ochrana životního prostředí 0 + + 

 

 

3.2.2. Bezprostřední vztahy oblasti k jejímu okolí a jejich důsledek na 

vnitřní organizaci území 

Vnitřní vztahy daného území jsou podmíněny komplexem vazeb vyplývajících z historického 

vývoje struktury osídlení a současného fungování sociálně ekonomické sféry. Jejich 

výsledkem je velikostní a funkční hierarchie sídel a uspořádání vzájemných vztahů, které jsou 

měřitelné zejména pohyby obyvatelstva za prací, službami, vzděláním a rekreací, ale také 

podobou dopravní a technické infrastruktury, postavením v rámci výkonu státní správy a 

kulturními a politickými vazbami mezi obyvateli regionu. 

Z rozboru všech těchto vazeb v území vyplývá, že sledovaný region z hlediska uvedených 

vztahů tvoří relativně homogenní, uzavřený celek, byť část obcí je svými vztahy z části 

orientována i směrem mimo řešené území. V prvé řadě to platí o Kamýku n. Vlt., Solenici a 

Milešově (silná převaha pracovní dojížďky i vyjížďky do a z Příbramska). V řadě jiných ohledů 

(dojížďka za službami, kulturou, společenské a politické vazby i dopravní obslužnost) ovšem i 

tyto obce převážně spádují k Sedlčanům. Zbývající obce jsou pak do té míry dostředně 

orientovány na své centrální město, že vzniká dojem sociálně - ekonomicky velmi 

kompaktního celku.       
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Jinými slovy představují Sedlčany skutečný urbanistický, ekonomický a sociální výraz svého 

regionu a odtrhovat je z tohoto kontextu je teoreticky chybné a prakticky neúčelné. Jako 

jediný možný „konkurent“ zde přichází do úvahy město Sedlec – Prčice, které však svou 

roztříštěnou urbanistickou strukturou představuje spíše relativně samostatný a v mnoha 

ohledech soběstačný „mikroregion“, než spádové středisko pro okolní obce.    

Naprostá většina obslužných a výrobních funkcí v regionu je koncentrována do 10 obcí 

(řazeno dle regionálního významu) : Sedlčan (s dominantním významem), Sedlce – Prčic, 

Petrovic, Krásné Hory, Kosovy Hory, Dublovic, Vysokého Chlumce, Kamýka n. Vlt., Klučenic a 

Nalžovic. Ostatní obce v této struktuře plní převážně obytné funkce (s doplněním v 

zemědělské výrobě a základní vybavenosti) a vesměs vykazují vysoký podíl vyjíždějícího 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. V letní sezóně se vedle obytných funkcí zejména v 

západní části území uplatňují rekreační funkce, které krátkodobě posilují postavení zejména 

obcí Solenice, Milešov a Dublovice. 

Charakteristické pro Sedlčansko je ovšem to, že velká část zdejších obcí sama o sobě 

představuje jakési „malé aglomerace“, skládající se i z více než 10 místních částí (viz 

následující tabulka). Rozbor sídelní soustavy na úrovni správních obcí proto dává jen 

podmíněně platné výsledky o skutečné regionální roli té které obce. Vysokým počtem 

místních částí se ostatně vysvětluje jednak zcela dominantní postavení Sedlčan, jednak to, že 

i nominálně relativně velké obce nesehrávají v sídelní struktuře jinou než úzce lokální roli.   

název obce Katastrální území Místní části 

Sedlčany 10 22 

Dublovice   5 5 

Jesenice   8  10 

Kamýk nad Vltavou   2   2 

Klučenice   7    8 

Kňovice   3    3 

Kosova Hora   8    8 

Krásná Hora   11   12 

Křepenice   1    1 

Milešov   3     4 

Nalžovice   6     6 

Nedrahovice   8     8 

Nechvalice  13   13 

Osečany   3    3 

Petrovice  18   18 

Počepice    5    5  

Prosenická Lhota   6    6 

Příčovy   1    1 

Radíč   4    4 
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Solenice 3 4 

Svatý Jan   7    8 

Štětkovice   4    4 

Vysoký Chlumec   8    8 

Sedlec - Prčice 15  36 

CELKEM 159 199 

 

Obce plnící určité střediskové funkce mají následující úlohy: 

Sedlčany (7713 obyvatel) je daleko největším sídlem oblasti a jejím přirozeným centrem. 

Vzhledem k nižší lidnatosti oblasti a vzhledem k absenci konkurence jiných městských 

středisek v regionu i v jeho zázemí jsou střediskové funkce Sedlčan citelně větší, než by 

odpovídalo velikosti města. Na místní úrovni pokrývá svojí působností v úrovni výkonu státní 

správy (matrika) více jak 50% obyvatelstva regionu, v dalších agendách státní správy je to až 

100%. Ve městě je koncentrována cca polovina všech pracovních příležitostí v regionu, 

obdobně dominantní roli má i v tercierním sektoru (domov důchodců, nemocnice, kulturní 

dům). Sedlčany představují pro své široké zázemí rovněž hlavní obchodní středisko. 

Sedlec – Prčice (2876 obyvatel), jsou sice druhou největší obcí regionu, vzhledem ke své 

extrémní sídelní roztříštěnosti (36 místních částí) obsluhují de facto pouze své vlastní správní 

území. Postavení obce na trhu práce není příliš silné (vysoká vyjížďka za prací). Občanské 

vybavení odpovídá velikosti obce. 

Petrovice (1356 obyvatel), jako pro třetí největší obec regionu zde platí analogicky totéž, co 

pro výše zmíněný Sedlec - Prčice. 

Kosova Hora (1171 obyvatel) plní střediskovou funkci pro východní okraj regionu, sama je 

však pod rozhodujícím vlivem Sedlčan. Tomu odpovídá jak slabší nabídka pracovních 

příležitostí v místě, tak pouze standardní občanská vybavenost, kterou obec disponuje. 

Krásná Hora (1042 obyvatel) představuje v sídelní struktuře obdobný solitér jako Petrovice, 

střediskové funkce obce jsou slabé. 

Dublovice (1018 obyvatel) těží z pozice na hlavní komunikaci mezi Sedlčany a Příbramí. 

Přesto jsou střediskové funkce slabě rozvinuty. 

Kamýk n. Vlt. (876 obyvatel) představuje v sídelní struktuře regionu v mnoha ohledech raritu, 

počínaje svou polohou na levém břehu Vltavy, přes úlohu, kterou sehrává ve výkonu státní 

správy (neúměrnou velikosti obce) až po relativně slušnou nabídku pracovních míst. Ve všech 

těchto ohledech představuje paradoxně jedinou „konkurenci“ střediskovým funkcím 

Sedlčan. Příčinou tohoto stavu jsou jednoznačně nízká hustota osídlení zázemí této obce a 

vysoká sídelní roztříštěnost okolních obcí, které „opticky“ zvětšují význam Kamýku. 
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Hypotéza 

V blízké perspektivě nelze očekávat zásadnější změny ve struktuře osídlení ani ve funkci 

jednotlivých sídel. Souvisí to se staletou stabilitou sídelní sítě, ale i s tím, že celá oblast 

počtem obyvatel stagnuje. V této souvislosti lze uvažovat s největšími rozvojovými šancemi v 

případě Sedlčan, jako s největší koncentrací lidských i materiálních zdrojů oblasti. Na 

stejných šancích se v jisté míře mohou podílet (díky prostorovým vazbám k Sedlčanům) i 

Kosova Hora a Dublovice. V případě Kamýku jsou jeho perspektivní rozvojové předpoklady 

spojeny především s restrukturalizací jeho hospodářské základny a se zlepšením jeho 

dopravní dostupnosti. S relativně dobrými rozvojovými šancemi může v případě stabilizace 

pivovaru a rozvoje cestovního ruchu počítat Vysoký Chlumec, díky cestovnímu ruchu mají 

šanci částečně zvýraznit své postavení v sídelní struktuře Sedlec – Prčice, Klučenice a 

Milešov. Petrovice a Krásná Hora zůstanou s největší pravděpodobností i nadále relativně 

slabými středisky. 
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3.3. Vnitřní faktory rozvoje oblasti 

3.3.1. Obyvatelstvo 

K 31. 12. 2008 byl celkový počet trvale bydlícího obyvatelstva ve vybraných 24 obcích 

sedlčanského regionu 23295 osob, což představovalo cca 1,9% úhrnu obyvatelstva 

Středočeského kraje. 

Z tohoto počtu více než 1/3 (33,6%) žila v Sedlčanech, více než 1/3 obyvatelstva regionu 

(36,2%) bydlela v dalších šesti významnějších střediscích: v Sedlci – Prčicích, Petrovicích, 

Krásné Hoře, Kosově Hoře, Dublovicích a Kamýku. Ve zbývajících 15 obcích žilo pak méně než 

třetina obyvatelstva (30,2%). 

Demografická rozdílnost jednotlivých obcí vyniká v hodnocení jejich dlouhodobého vývoje. K 

tomu viz následující tabulka:  

OBEC 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2008 

Dublovice   1 474 1 538 1 687 1 680 1 601 1 502 1 472 1 179 1 128 1 052 1 045 1 011 994 1 018 

Jesenice   941 914 915 840 811 794 741 552 615 549 512 529 494 504 

Kamýk n. Vlt. 752 804 801 797 767 739 749 594 714 939 879 808 783 876 

Klučenice   1 826 1 853 1 679 1 666 1 566 1 462 1 281 864 775 647 566 528 474 485 

Kňovice   497 555 582 567 512 507 471 371 381 332 303 323 314 334 

Kosova Hora 1 895 1 746 1 742 1 653 1 575 1 505 1 305 1 175 1 251 1 211 1 257 1 285 1 239 1 171 

Krásná Hora 2 447 2 418 2 416 2 509 2 200 2 112 1 937 1 472 1 478 1 323 1 129 1 116 1 047 1 042 

Křepenice   316 376 350 312 304 307 313 279 284 283 219 201 166 174 

Milešov   1 301 1 322 1 323 1 403 1 283 1 220 1 146 751 551 445 409 343 317 322 

Nalžovice   1 043 1 031 926 853 867 835 766 538 589 562 488 537 524 538 

Nedrahovice 1 074 1 013 1 034 994 963 919 819 672 614 532 498 452 469 472 

Nechvalice   1 866 1 780 1 699 1 587 1 496 1 475 1 311 1 079 1 028 878 696 611 621 594 

Osečany   567 587 605 605 572 523 488 372 377 335 294 280 266 255 

Petrovice   2 989 3 101 2 950 2 805 2 679 2 613 2 362 1 860 1 735 1 532 1 417 1 445 1 402 1 356 

Počepice   1 421 1 297 1 258 1 142 1 077 1 062 940 705 676 657 570 480 498 499 

Pros. Lhota 1 034 1 049 935 888 816 778 741 538 529 473 408 437 443 453 

Příčovy   319 320 339 285 280 304 316 232 247 227 221 228 250 256 

Radíč   790 720 702 542 506 481 458 340 354 301 265 226 214 210 

Sedlčany 4 428 4 492 4 572 4 583 4 351 4 330 4 108 3 713 4 466 5 462 7 585 7 959 7 846 7 713 

Solenice 434 416 380 374 363 312 294 176 421 567 457 374 320 406 

Svatý Jan 1 450 1 441 1 480 1 457 1 346 1 271 1 199 888 801 732 630 656 662 645 

Štětkovice 383 385 395 362 365 352 309 243 235 243 243 238 299 302 

V. Chlumec 1 524 1 628 1 585 1 676 1 571 1 411 1 297 952 912 841 812 836 789 794 

Sedlec-Prčice 6 536 6 606 6 215 5 692 5 326 5 138 4 749 3 866 3 793 3 569 3 403 3 202 2 946 2 876 

CELKEM  37 307 37 392 36 570 35 272 33 197 31952 29572 23411 23954 23692 24306 24105 23377 23295 

 

Jak vyplývá z uvedených údajů, celkový počet obyvatel Sedlčanska za posledních 140 let klesl 

o více než třetinu výchozího stavu. Méně než polovinu stavu populace z roku 1869 vykazují 

tyto obce: Klučenice, Krásná Hora, Milešov, Nedrahovice, Nechvalice, Počepice, Prosenická 
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Lhota, Radíč a Sv. Jan - tedy bezmála polovina z úhrnného počtu obcí. Na druhé straně 

jedinou obcí, jež zaznamenala růst (na cca dvojnásobek výchozího stavu) jsou Sedlčany.   

Ve vývoji počtu obyvatel regionu jako celku i města Sedlčan existují 4 relativně ostře 

rozhraničené etapy :  

1. období cca do I. Světové války s velmi mírným růstem počtu obyvatel Sedlčan (ale např. i 

Dublovic, Kňovic a V. Chlumce) a s velmi mírním poklesem v úhrnu ostatních obcí,  

2. období I. republiky až cca do pol. 50. let s pozvolným vylidňováním jak Sedlčan, tak 

Sedlčanska jako celku a bez výjimky všech jeho obcí, 

3. období od pol.50-tých let do počátku let 90. s dynamickým růstem Sedlčan. Naproti tomu 

vývoj počtu obyvatel v ostatních obcích měl v téže době jednoznačnou a nepřerušenou 

tendenci k trvalému poklesu lidnatosti (výjimku ještě představují Solenice, Kamýk, Kosova 

Hora a Štětkovice). 

4. konečně poslední období, od 90. let do současnosti, pro které je typická přibližná 

stagnace počtu obyvatel, za níž se ale skrývá diferencovaný vývoj v jednotlivých obcích, 

vč. setrvalého mírného poklesu počtu obyvatel města Sedlčan. Tendenci k růstu vykazuje 

ovšem menšina obcí (9): Dublovice, Kamýk, Kňovice, Nedrahovice, Počepice, Prosenická 

Lhota, Příčovy, Solenice a Štetkovice.   

 

V celku lze konstatovat, že se až do nedávna dlouhodobý demografický vývoj ubíral cestou 

selektivní koncentrace, kde získávalo výhradně regionální centrum. V současnosti lze naopak 

pozorovat jistou dekoncentraci – zda jde o dočasný výkyv, nebo o trvalou tendenci, elze 

prozatím rozhodnout.  

Pokud jde věkovou strukturu obyvatelstva, činil v roce 1991 podíl obyvatelstva mladšího 14 

let na Sedlčansku 22,2%, z toho ve vlastních Sedlčanech 21,8%. Při sčítání lidu v roce 2001 

klesly tyto podíly na 18,5%, resp. 16,8%. Do současnosti (2008) došlo k dalšímu rapidnímu 

poklesu podílu mladší věkové složky obyvatel regionu, a to na 14,6% (město Sedlčany 14%). 

Snižování absolutního počtu i relativního podílu obyvatelstva mladšího 14 let patří i v rámci 

kraje k nejdynamičtějším, a signalizuje tudíž jeden z vážných sociálních problémů regionu. 

Za tímto vývojem se totiž skrývá nejen obecný pokles porodnosti, ale zejména silná migrace 

mladších věkových skupin z regionu.  

Naopak počet obyvatel v produktivním věku vzrostl za téže období z 57,4% (resp. 59,7%) 

v roce 1991 na 65,3% (resp. 68,9%) v roce 2001, a konečně na 70,8% (resp. 70,2%) 

v současnosti.  

Podíl obyvatel starších 65 let pak – po poklesu v první pol. 90. let podstatě stagnoval: v roce 

1991 byl 20,4% (resp. 18,5%), v roce 2001 činil 16,2% (resp. 14,3%) a v současnosti 14,6% 
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(resp. 15,8%). Souběžně ovšem rostl podíl této věkové skupiny ve vztahu k obdobným 

podílům v rámci Středočeského kraje (v současnosti poměr 14,6% : 14,1%). Lze tedy 

konstatovat, že proces stárnutí populace probíhá na Sedlčansku nadprůměrným tempem – i 

to je nepochybně jedním z vážných sociálních problémů regionu.   

Podíl žen na úhrnu obyvatelstva (k 31.12.2008) je na Sedlčansku o něco nižší, než je průměr 

za celou ČR. Na Sedlčansku jde o 50,7%, v ČR jde o 51,1% (ve Středočeském kraji o 50,8%). 

Rozdíly tedy již – na rozdíl od 90. let – nejsou nijak výrazné.  

 

Pokud jde o kvalitativní charakteristiky populace Sedlčanska, informuje o nich dále uvedená 

tabulka (údaje vesměs ze Sčítání lidu 2001). 

územní jednotka % obyv. (nad 15 

let) se středošk. 

vzděláním 

% obyv (nad 15 

let) s vysokoškol. 

vzděláním 

%obyv jiné, než  

české národnosti 

%obyv. bez 

náboženského 

vyznání 

Sedlčansko 24,0 5,5 1,1 51,1 

v tom : Sedlčany 27,9 6,9 0,9 58,7 

okr. Příbram 28,1 6,7 2,0 67,4 

Česká republika 28,4 8,9 4,5 67,9 

   

Jak je z údajů zřetelné, základním kvalitativním problémem populace regionu je 

nedostatečná vyšší vzdělanost: jak u středoškolského, tak u vysokoškolského vzdělání 

zůstávají příslušné podíly pod republikovým průměrem! 

Míra religiozity je na Sedlčansku vyšší než v úhrnu ČR i okresu Příbram – v případě 

samotného města Sedlčany již rozdíl nepůsobí tak výrazně. Jde jednak o projev z minulosti 

silně zakořeněné katolické tradice, jednak o doklad, že na Sedlčansku nedošlo - v porovnání 

se situací v ČR - k tak dramatickému rozpadu tradičních společenských vazeb. 

Z hlediska národnostního je Sedlčansko tradičně českým krajem. Jediná významnější 

národnostní menšina - Židé - po II. světové válce zmizela a její úlohu nepřevzali ani příslušníci 

slovenské či rómské národnosti (v rámci poválečné migrace). Na druhé straně materiální 

chudoba celého kraje před II. světovou válkou, jakož i blízkost vysoce urbanizovaných území 

středních Čech neumožnily vznik znatelnějších etnografických zvláštností v rámci zdejšího 

českého etnika. I tyto nevýrazné místní tradice pak byla od počátku 60-tých let (v souvislosti 

s rozvojem zemědělské velkovýroby, industrializací Sedlčan, vlivem masové kultury apod.) 

zcela eliminovány. Navazovat na "historické kořeny" je v případě Sedlčanska o to 

problematičtější, že vlivem nevídané migrační intenzity v uplynulých 30-35 letech klesl podíl 
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obyvatel regionu, kteří se v něm narodili na cca 55 %, přičemž daleko nižší počty „rodáků“ 

jsou v klíčových centrech osídlení (Sedlčany, Kamýk n. Vlt.) a také v Solenicích.  

 

3.3.2. Ekonomická základna a trh práce 

Hospodářská základna regionu Sedlčansko, přes určitá svá specifika, je nesporně součástí 

vyšších územně-hospodářských struktur. Těsné vazby některých produkčních faktorů (např. 

vyjížďka za prací, poptávkové směry, součinnost, surovinové toky a zejména územní rozsah 

místního a regionálního trhu u řady zbožové nomenklatury) vyžadují posoudit ekonomickou 

bázi předmětného území alespoň v kontextu bývalého okresu Příbram. 

  

3.3.2.1. Vývoj ekonomické základny  

Devadesátá léta jsou bez diskusí jedním z období po 2. světové válce, ve kterém došlo 

k nejvýraznějším (až dramatickým) pohybům v ekonomické základně na území sedlčanských 

municipalit. Přesto i předcházející období bylo poznamenáno viditelnými vývojovými 

změnami. Jednou z nich bylo, že dříve (do padesátých let) zcela majoritní zemědělská činnost 

je postupně kompletována o nové obory, zejména průmyslových odvětví (a zde hlavně 

strojírenství). V řadě případů administrativním (direktivně-politickým) rozhodnutím se 

umísťují do tohoto prostoru výroby a další činnosti, které nemají mnohdy příliš silnou tradici, 

ani dostatečné zázemí, např. surovinové. Přesto se významná skupina takto vzniklých 

podniků (zejména v 60. letech) stabilizuje a vytváří (tehdy i doposud), přes všechny 

následující transformační změny, základ ekonomiky Sedlčanska.  

Současně se ve sledovaném poválečném období rozvíjí řada oborů a výrobních programů, 

které váží na surovinovou základnu a opírají se o dlouholetou tradici, Mezi ně patří zcela 

logicky průmyslové zpracování výsledků prvovýroby, tj. zemědělství a lesnictví (těžby dřeva). 

K tomu přistupuje pak i velmi kapacitní těžba kamene a další zpracování této suroviny.  

Zásadní změny probíhající od roku 1990 postihují jednotlivé složky hospodářské struktury 

s určitými rozdíly. Tyto diference se mohou projevovat rozdílným snížením rozsahu výrob, 

počtem “zasažených” pracovníků, časovým průběhem nebo svojí celkovou intenzitou a 

sociálně-politickými důsledky. Transformační proces, který doposud proběhl, zasáhl jak 

vlastnické vztahy, tak i velikostní a organizační skladbu privatizované produkční základny. 

Transformace nebyla ještě zcela ukončena a v některých případech je patrná nová fáze 

restrukturalizace, reagující na řadu makroekonomických, ale i subjektivních faktorů. Ta proto 

může mít formu jak dalšího organizačního tříštění a individualizace na jedné straně, tak 

naopak rekoncentrace (např. v zemědělství opětným připojováním některých neúspěšných 

podnikatelských jednotek k silnějším firmám) na straně druhé. 
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Na změnách ekonomické základny rovněž se projevují některé již zmíněné aspekty 

historického vývoje, které působí vesměs negativně a ve svém důsledku momentálně 

oslabují ekonomickou základnu. Mezi ty nejmarkantněji působící lze přiřadit doposud jen 

zčásti “zakořeněné” výroby a činnosti, které byly “vneseny” na území Sedlčanska 

v posledních 20-25 letech a které jsou stále dosti citlivé na vnější vlivy. A lze sem také zařadit 

tu skutečnost, že hospodářský rozvoj realizovaný v minulosti (a nutno říci v určitých fázích 

dosti intenzívně) nebyl doprovázen adekvátním rozvojem infrastruktury, zejména v oblasti 

dopravy a páteřních rozvodů některých energetických médií.  Zdá se, že nebyla překonána 

určitá geografická bariéra a jistá izolovanost většiny prostoru Sedlčanska přetrvává. I když 

mj. zásluhou intenzívní aktivity místní správy dochází ke zlepšování situace (zde je třeba 

uvést kvalitativně mimořádný a objemem rozsáhlý záměr velkoplošné plynofikace), řešení 

některých aspektů rozvoje – především kvalitního dopravního napojení, je zřejmě mimo 

možnosti správy municipalit a i jejich sdružení. Tento faktor pak může negativně ovlivnit 

celkovou podnikatelskou atraktivitu tohoto prostoru v nejbližším období i střednědobém 

horizontu. 

Ekonomická základna regionu Sedlčanska byla negativně postihována téměř po celou dobu 

transformace mírněji, než tomu bylo v okrese Příbram jako celku, resp. v celorepublikovém 

průměru. Tento stav byl mj. důsledkem toho, že Sedlčansko nepostihly dramaticky rozsáhlé 

odvětvově strukturní změny.  

Pro současnou podobu odvětvové struktury Sedlčanska je typický relativně vyšší podíl 

zemědělství - počet pracovních příležitostí zde lze odhadnout na cca 600.  Region má tedy 

nadprůměrný zemědělský charakter.  

Průmysl si udržuje postavení rozhodujícího činitele ekonomické základny a zaměstnanost se 

na území regionu – převaha je však již jen relativní, nikoli v absolutních počtech: počet 

zaměstnanců zde lze v současnosti odhadnout na 3300, tedy cca 32% úhrnu celkové 

zaměstnanosti v regionu. Pro průmysl v Sedlčanska je příznačná oborová specializace 

v odvětví strojírenství (s některými tradičními programy – např. nožířská výroba) a naopak 

široce koncipovaný potravinářský průmysl, který zachycuje převážnou část škály 

potravinářských oborů (s výrazným zastoupením mlékárenské a pivovarské výroby). Dále 

jsou zastoupeny průmyslové aktivity v oborech dřevovýroby, kovovýroby, textilního 

průmyslu, hračkářství i výroby z plastických hmot. Výrazněji zůstávají zastoupeny těžba a 

další zpracování kamene. Rozhodující podíl v tomto odvětví zaujímají malé a střední podniky.  

Pokud jde o stavebnictví, poznamenala jeho podobu i postavení v regionu transformace 

velmi silně: z dříve v regionu relativně silného odvětví se stal již jen doplněk odvětvové 

struktury Sedlčanska: počet pracovních příležitostí v organizacích tohoto odvětví se sídlem 

na Sedlčansku je odhadován na cca 350 osob, což jsou cca 3 % zaměstnanosti regionu. Tento 

vývoj byl provázen jak vznikem velkého počtu malých firem, tak také v růstu jejich flexibility a 

také ve zvýšení produktivity práce.  
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Kolem 60% zaměstnanosti je v regionu v současné době již koncentrováno do nevýrobních 

odvětví. Cca 1/3 z toho připadá na odvětví veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální 

péče), relativně silně je zastoupen obchod, doprava a veřejná správa. Dosud slabě – zejména 

ve vztahu k potenciálu regionu – se uplatňují služby v cestovním ruchu a také služby pro 

podniky.   

 

3.3.2.2. Trh práce 

Ekonomický prostor municipalit Sedlčanska nebyl v podstatě do současné doby předmětem 

intenzívnějšího zájmu úřadu práce. Důvodem byla zejména skutečnost, že dosahované míry 

nezaměstnanosti byly po celou dobu sledování (tj. od počátku devadesátých let až do 

současnosti) vždy výrazně jak pod průměrem republiky, tak tím spíše i okresu. Důvodem je 

fakt, že se vždy dařilo se uvolněnou pracovní sílu z transformujících se organizací na trhu 

práce uplatnit, ať již formou zaměstnání v nových firmách v rámci mikroregionu nebo okresu, 

nebo její zvýšenou mobilitou mimo tato území. 

Tato mobilita je přitom velmi vysoká. Z důvodu nedostatku pracovních příležitostí 

v některých obcích na Sedlčansku, vyjíždí za prací i více než 80 % ekonomicky aktivních, 

v průměru za menší obce je to kolem 40-50 %. Cílovým místem byly v minulosti především 

Sedlčany, v současné době roste vyjížďka za prací i mimo okres, která je směrována 

v rozhodujícím rozsahu směrem na Prahu.    

Míra nezaměstnanosti se v uplynulých 17 letech jen výjimečně dotkla 6%, většinou se 

pohybovala pod 4%, a třebaže v současnosti je mírně nad touto hodnotou, nepředstavuje 

nezaměstnanost v regionu vážný sociální problém. Naopak, po většinu uvedeného období 

trpěl místní trh práce spíše nedostatkem (zejména kvalifikované) pracovní síly, což do jisté 

míry podvazovalo místní ekonomický rozvoj.  

 

  

3.3.3. Životní prostředí 

V historickém vývoji si krajina Sedlčanska dlouho uchovávala své přírodní hodnoty a 

podmíněně lze tak hovořit o harmonické krajině, kde byly lidské aktivity v určité rovnováze s 

přírodou. V uplynulých 40 - ti letech v souvislosti s rozvojem zemědělské velkovýroby, těžby 

dřeva, nerostů a kamene a s industrializací měst, byla tato rovnováha v mnohém porušena. 

Přispěl k tomu  relativně nevysoký stupeň ekologické stability této krajiny, t.j. menší 

schopnosti odolávat prostřednictvím autoregulačních procesů rušivým vlivům 

antropogenního (lidského) i přírodního původu. Tato (ne)stabilita do značné míry závisí na 

stavu biotické složky krajiny (viz kap. Charakteristika území, tam též seznam chráněných 

přírodních rezervací). Významný podíl území Sedlčanska (29%) zaujímají lesní porosty, byť se 
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změněnou dřevinnou skladbou a poškozenou ekologickou stabilitou. Těžební činnost v 

současnosti poklesá (zejména z důvodu odbytových potíží) a přes existující tendenci 

omezování péče o les dochází k jeho ozdravování.  

Plošně nejrozsáhlejší zásahy do krajiny i celého životního prostředí jdou na vrub zemědělství. 

Produkční potenciál zemědělských půd je přitom mírně podprůměrný. 

Struktura zemědělské výroby je přizpůsobena jejímu prioritnímu zaměření na živočišnou 

výrobu. Ta je zaměřena na produkci mléka, hovězího a vepřového masa. Po modernizačních 

zásazích do kapacit souvisejících s touto produkcí je jejich stavebně - technicky ekologicky 

vyhovující. Snížení hrozby kontaminace půdy a vody zemědělským odpadem ovšem jde na 

vrub nejen modernizace technologií, ale opuštěním nadbytečných kapacit v důsledku 

omezování výroby.  

Transformace zemědělské výroby má kromě svých pozitivních ekologických účinků (změny ve 

struktuře ZPF ve prospěch trvalých travních porostů, pokles stavů hospodářských zvířat a s 

tím spojená redukce odpadů, snížení objemu aplikovaných průmyslových hnojiv a pesticidů) i 

účinky negativní. V této souvislosti jde především o zvyšování rozlohy neobdělávané 

zemědělské půdy, trpící nálety dřevin a plevele. 

V krajině Sedlčanska jsou zastoupeny četné VKP (významné krajinné památky) díky 

zastoupení lesních porostů, krajinné mimolesní zeleni, díky četným vodním plochám 

(především v západní části území). Zvláště chráněným územím kategorie Národní přírodní 

rezervace je PR Drbákov - Albertovy skály. Předmětem ochrany jsou společenstva skalnatých 

úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se 

zastoupením tisu červeného a společenstvy skalní stepi výskytem vzácných a ohrožených 

druhů rostlin a živočichů.  

Zvláště chráněným územím kategorie Přírodní rezervace je PR Jezero (katastrální území: 

Nalžovické Podhájí). Předmětem ochrany je rybník s bohatým výskytem vzácných a zvláště 

chráněných druhů hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků, významné hnízdiště ptactva. 

V kategorii Přírodní parky se zde nalézá Přírodní park Jistebnická vrchovina. Přírodní park 

Jistebnická vrchovina je rozsáhlý přírodní park vyhlášený též v okrese Tábor. Vymezen je ve 

stejnojmenném geografickém okrsku Jistebnická vrchovina. Zahrnuje nejcennější území 

vrchoviny v oblasti tektonické klenby se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem 

budovaným na granitoidech středočeského plutonu. Nízká hustota obyvatel a množství 

staveb v oblasti lidové architektury předurčují toto území k rozvoji pobytové rekreace a 

turistiky. Nejvyšší body přesahují výšku 700 m nad mořem. Celková výměra přírodního parku 

Jistebnická vrchovina na území okresu Benešov (celá středočeská část leží v administrativním 

území města Sedlec – Prčice) je 45 km2. Posláním přírodního parku je ochrana fenoménu 

malebné krajiny v jižní části okresu Benešov se soustředěnými estetickými, přírodními a 

kulturně historickými hodnotami, která není zvláště chráněna podle třetí části zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
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V záměru existuje návrh obdobného přírodního parku v prostoru Petrovicka a Nechvalicka. 

Území je chráněno v duchu ochrany krajinného rázu.   

Zvláště chráněnými územími kategorie přírodní památka (PP) jsou na území ORP Sedlčany: 

PP Kosova Hora, PP Vrškámen a PP Husova kazatelna. 

Název PP Kosova Hora Vrškámen Husova kazatelna 

Předmět 

ochrany 

Naleziště kručinečky 

křídlaté 

Selektivní zvětrávání 

žuly 

Ojedinělý viklan 

na Sedlčansku 

Obec: Kosova Hora Petrovice Petrovice 

Katastrální 

území: 

Kosova Hora Vilasova Lhota Žemličkova Lhota 

Rozloha (ha): 16,3813 0,0800     9,0700     

Druhy 

pozemků: 

lesní pozemek trvalé travní porosty orná půda, lesní 

pozemek, ostatní 

plocha 

 

Památné stromy (ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů) jsou vyhlašovány na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. 

V území Sedlčanska jsou vyhlášeny památné stromy v počtu 23 lokalit.  

 

V řešeném území Sedlčanska jsou zastoupeny následující prvky NATURA 2000 - EVL (dle 

evropské „Směrnice o stanovištích“ č. 92/43/EEC):  

Název číslo Předmět ochrany Rozloha k.ú. 

Horní 

solopyský 

rybník 

CZ0213785 Jedna z nejvýznamnějších 

lokalit kuňky ohnivé (Bombina 

bombina) ve Středočeském 

kraji.   

20,7986 ha Solopysky u 

Třebnic 

Horní a 

Dolní 

Obděnický 

rybník 

CZ0213784 Jedna z nejvýznamnější lokalit 

kuňky ohnivé (Bombina 

bombina ) v ČR. 

31,6206 ha Obděnice, 

Vilasova 

Lhota, 

Žemličkova 

Lhota 
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Název číslo Předmět ochrany Rozloha k.ú. 

Vápenické 

jezero 

CZ0213081 Jedna z nejvýznamnějších 

lokalit kuňky ohnivé (Bombina 

bombina) ve Středočeském 

kraji.   

8,3853 ha Nedrahovick

é Podhájí, 

Vápenice u 

Vysokého 

Chlumce 

Jezero CZ0213791 Jedna z nejvýznamnější lokalit 

kuňky ohnivé (Bombina 

bombina ) v ČR. 

4,7252 ha Kamenice u 

Nedrahovic, 

Rovina   

Trhovky CZ0213078 Jedna z osmi 

nejvýznamnějších lokalit sysla 

obecného v ČR (v současnosti 

evidováno celkem 26 lokalit). 

17,7027 ha Orlické 

Zlákovice, 

Těchnice 

Štola 

Jarnice 

CZ0213615 Regionálně významné 

zimoviště vrápence malého. 

Tento druh zimuje v menších 

počtech i v okolních štolách a 

jeskyních Sedlčansko-

krásnohorského 

metamorfovaného ostrova. 

0,0399 ha Týnčany   

 

V tabulce výše uvedené Evropsky významné lokality byly již schváleny, existují ještě tři 

lokality v návrhu: 

CZ 0213004 – Rybník Starý Ulíchov (k.ú. Zvírotice) 

CZ 0214038 – Petrovické vápence (k.ú. Skoupý, Týnčany) 

CZ 0210053 – Střední Povltaví – U Drbákova (k.ú. Sejcká Lhota, Radíč – přechází do ORP 

Dobříš) 

Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy (CZ0311034) se rozkládá v severní části Písecka na území 

Středočeské pahorkatiny, zasahuje svým severozápadním cípem do oblasti Sedlčanska je 

vyhlášena na rozloze celkové 18368,1054 ha. Z ORP Sedlčany se PO týká katastrálních území: 

Klučenice, Orlické Zlákovice,  Voltýřov. 

Část kaňonovitých údolí byla zaplavena po vybudování Orlické přehradní nádrže, dodnes si 

zachovala neporušený charakter s přírodě blízkými porosty a společenstvy. 

Říční údolí jsou lemována rozlehlými lesními komplexy. Převládá kulturní les s uměle 
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upravenou skladbou dřevin, ve které převažuje smrk a borovice lesní. V nesouvislých 

zbytcích se zachovaly přírodě blízké porosty s bohatým zastoupením buku, dubu a lípy, které 

svým složením připomínají lesy, které zdejší oblast pokrývaly před lidskou kolonizací. Příznivá 

druhová a věková skladba lesních porostů, nabídka hnízdních dutin a rozvolněnější charakter 

porostů s menším zápojem nejvyšších pater umožňují četný výskyt ptačích druhů.   

Prioritním druhem oblasti je výr velký (Bubo bubo), který hnízdí hlavně ve skalnatých, 

kaňonovitých údolích řek (cca 1 pár na 5 km toku řek Otavy a Vltavy). Kromě toho jsou 

nepravidelně nalézána hnízda i na vhodných místech v lesních komplexech, např. ve starých 

hnízdech dravců, pod vývraty stromů apod. Potravní okrsky jednotlivých párů zasahují do 

otevřené krajiny i mimo ptačí oblast. Stav populace je stabilní. Druhým kvalifikujícím se 

druhem přílohy I je kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), který je vázán na rozlehlejší 

starší lesní komplexy s dostatečnou nabídkou dutin, hlavně po strakapoudovi velkém. 

Preferuje spíše porosty jehličnatých stromů. Důležitá je přítomnost pasek či rozhraní mezi 

porosty různého věku a také podrostu mladších stromů a keřů.  

V oblasti hnízdí rovněž menší populace sýce rousného (Aegolius funereus). Z dravců jsou na 

území souvislých lesních porostů plošně rozšíření jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec 

obecný (Accipiter nisus), káně lesní (Buteo buteo) a včelojed lesní (Pernis apivorus) - 1-3 

páry. Díky vhodným hnízdním příležitostem a dostatku potravy na řekách i okolních rybnících 

je v posledních letech pravděpodobné i hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla). Ve 

starších lesích je běžný datel černý (Dryocopus martius) - 30-40 párů, ve zbytcích listnatých 

lesů vyšších věkových kategorií hnízdí strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) - 20-30 

párů a žluna šedá (Picus canus) - 8-12 párů. Významným lesním druhem je čáp černý (Ciconia 

nigra) - 3-5 párů. K charakteristickým zástupcům řádu pěvců patří především některé druhy 

vázané na dostatek starších stromů s hnízdními dutinami, jako je lejsek bělokrký (Ficedula 

albicollis) - 50-100 párů či vzácně lejsek malý (Ficedula parva).  

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem jsou 

v řešeném území v lokalitě Přední chlum, Orlické Zlákovice, Líchovy, Chramosty. 

 

Pokud jde o další složky životního prostředí (ovzduší, voda) Sedlčansko nevykazuje v 

absolutním rozměru poškození, které by opravňovalo hovořit o krizovém stavu. Přesto nelze 

situaci označit za uspokojivou. I relativně nepříliš vysoká zátěž životního prostředí je totiž 

konfrontována s oslabenou rezistenční schopností prostředí (z části podmíněno přírodními 

podmínkami, z části zapříčiněno nevhodným využíváním okolní krajiny a organizace sídelního 

prostoru v minulosti). Zejména však i jen relativně poškozené životní prostředí regionu 

snižuje významně její atraktivitu pro trvalý pobyt i pro návštěvníky (při vcelku průměrné 

"konkurenceschopnosti" regionu v ryze ekonomických aspektech atraktivity). Stav životního 

prostředí se tak - poněkud paradoxně - stává jedním z rozhodujících faktorů, který rozhodne 

o reálnosti dynamického sociálního a ekonomického rozvoje regionu v budoucnosti. 
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Kvalita ovzduší na Sedlčansku je v současnosti negativně ovlivňována především emisemi z 

bodových zdrojů na území Sedlčan, Nalžovic, V. Chlumce a Kamýka a z části i z liniových 

zdrojů (automobilová doprava). Naproti tomu vliv regionálního přenosu nečistot je - 

vzhledem k odlehlé poloze Sedlčanska vůči průmyslovým střediskům středních Čech - v 

podstatě zanedbatelný. 

Na území Sedlčanska není žádný velký zdroj znečišťování ovzduší kategorie REZZO1.  Souhrn 

emisí hlavních znečišťujících látek na území ORP v souhrnu ukazuje následující tabulka: 

Název znečišťující látky Množství (t/rok) 

tuhé znečišťující látky (TZL) 7,1 

oxid siřičitý   (SO2) 15,092 

oxidy dusíku   (NOx) 8,587 

oxid uhelnatý (CO) 3,427 

organické látky (OC nebo VOC) 0,687 

amoniak (NH3) 72,317 

organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční 

spotřeby dle bilance 8,746 

organická  rozpouštědla 4,981 

 

Nejvýznamnějšími producenty emisí jsou ZETECH Sedlčany – lakovna (provozovaná na bázi 

hnědého uhlí – ze spalovacích procesů je produkováno relativně nejvyšší množství škodlivin 

tuhých, SO2 i NOx. Dále pak jsou významné emise prachových látek u Průmyslu kamene, 

Deštno a Česká žula – Vysoký Chlumec / Vápenice. 

Některé střední zdroje, které spalují hnědé uhlí, emitují vyšší CO2. jsou to: BUS Real, s.r.o. – 

kotelna Sedlčany, Jednota – prodejna Petrovice, Nalžovický zámek.   

V území je rovněž několik lakoven emitujících uhlovodíky: Kovotherm spol. s r.o. Sedlčany, 

STROSS Sedlčanské strojírny a.s.,  

Největšími kotelnami na bázi zemního plynu v Sedlčanech jsou Kotelna Severní sídliště a 

Žižkova.  

Ze zemědělské výroby – velkokapacitních zemědělských objektů živočišné výroby jsou 

nejvýznamnějšími producenty emisí amoniaku: Zemědělská Klučenice, a.s. (skot), ZD Krásná 
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Hora nad Vltavou (vepřín), Farma Prčice (vepřín), Zemědělská společnost Sedlčany (skot). ZD 

Krásná Hora – Vrbice (skot). 

Pouze některé střední zdroje (REZZO 2) z měst Sedlčany a Sedlec - Prčice mají vytápění 

založeno na bázi zemního plynu, z těchto zdrojů jsou nejvyšší emise oxidů dusíku, avšak 

vzhledem k velikosti zdrojů prakticky nevýznamné. Problémem je poměrně nízká plynofikace 

území jako celku. 

Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, prach aj. 

škodliviny (územím prochází vysoce zatížená silnice I/18) a některé relativně silně zatížené 

silnice II. třídy (II/105, II/120, II/121). Na řešeném území ovšem není prováděno měření imisí 

škodlivin v ovzduší. 

Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. 

Kritérium radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality 

bydlení. 

Sledované území patří k nejvíce radiačně zatíženým územím České republiky (dle součtového 

kritéria radonového rizika, frekvence výskytu gamaspektrometrických anomálií a 

kontaminace těžbou uranu.  

Pokud jde o hluk z dopravy, nejvíce dopravně zatížený průjezd Sedlčany (při křížení silnic I/18 

a II/105). Orientační výpočty hluku ze silniční dopravy ukazují pro silnici II/105 na 

severojižním průjezdu Sedlčany relativně vysokou hlukovou zátěž. Na současném průjezdu 

po silnici II/105 (vysoce zatíženým – cca 8 500 vozidel / den dle sčítání dopravy z roku 2005) 

může docházet u objektů nejtěsněji přimknutých k silnici II/105 (do 6 m od osy silnice) 

k nadlimitním hlukovým zátěžím (nad 70 dB).  Hluková zátěž ve vzdálenosti 10 m od osy 

silnice odpovídá dle výpočtů 66 dB, v 15 metrech 63 dB a ve 20 m 61 dB. Relativně zatíženou 

je též silnice I/18, Sedlčany probíhá však mimo vlastní centrální polohu města relativně 

širokým průjezdem,  nadlimitním hlukem průjezd ohrožen není.  

Městem Sedlec – Prčice probíhají dvě silnice s dopravní zátěží okolo 1500 vozidel / den. 

V peážním úseku v centru města jsou intenzity dle sčítání dopravy z roku 2005 cca 2600 

vozidel / den, hluková zátěž ve vzdálenosti 15 m od osy je 59 dB. 

Stav povrchových vod je na území Sedlčanska v zásadě uspokojivý. Územím protéká pouze 

menší toky (s výjimkou Vltavy na západním okraji regionu), což činí celý systém povrchových 

vod velmi citlivým na kalamitní znečištění. 

Pokud jde o podzemní vody, i zde je plošně stav z hlediska jejich čistoty uspokojivý. I zde 

ovšem existuje - vzhledem k malým rozměrům rozptýlených zdrojů - vysoká citlivost i na 

drobné znečištění. Z tohoto hlediska je velkým rizikem na území města Sedlčan ve velkém 

rozsahu existující kontaminace půdy trichlor - a tetrachloretylény  z dříve užívaných 

technologií v Interstrossu, KDS a Biosu. 
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3.3.4. Bydlení 

Podle výsledků sčítání z r.1991 se v obcích Sedlčanska nacházelo 2930 trvale obydlených 

domů (o 100 více než v roce 1991). Z toho tvořily rodinné domky 2460, bytové domy 430 a 

ostatní domy 40 objektů. Z hlediska vlastnictví naprostá většina trvale obydlených domů byla 

v soukromých rukou (2500), družstva vlastnila 202 objektů, obce 202 a podniky 28 objektů. 

V téže době (2001) bylo na Sedlčansku nalezeno celkem 6800 obydlených a 622 

neobydlených bytů (úhrnem tedy 7422 bytů). Z obydlených bytů se jich 3540 (52,1%) 

nacházelo v rodinných domcích, 3203 v bytových domech (47,1%) a 57 v ostatních domech 

(0,8%). 

Pokud jde o ukazatele kvality bydlení na Sedlčansku, byla v porovnání s průměrem ČR v 

naprosté většině ukazatelů nadprůměrná či průměrná. Bytů I. a II.kategorie je  92,3% úhrnu 

trvale užívaných bytů. Přitom ovšem existovaly značné rozdíly mezi jednotlivými obcemi (od 

85,0% po 96,3%), ale i v rámci částí jedné obce, např. v historickém jádru Sedlčan činil tento 

podíl těchto bytů 88,9%, v Sedlčanech jako celku 95,3% a v nových čtvrtích Sedlčan, kde se 

koncentruje největší počet bytů, činí tento podíl 98,9%. 

Nová výstavba sice zlepšuje kvalitativní standart bytů, vcelku však zhoršila celkové 

urbanistické prostředí obcí. Konečně poslední nevýhodou vysoké koncentrace "mladého" 

bytového fondu (související s technologickými možnostmi panelové výstavby a finanční 

úspornosti její realizace) je nízká průměrná plošná výměra bytů v Sedlčanech a dalších obcích 

s početnější panelovou výstavbou, která snižuje jinak slušný standart bydlení. 

V posledních 15 letech dochází však k uvolnění ve výstavbě pro formy rodinného bydlení a to 

zejména individuálního. Obce se naplňují po pádu limitů ochrany zemědělské půdy. Dochází 

k výstavbě i v nejmenších obcích. Je stanovena generální linie odklonu od systému 

spádovosti sídel v osídlení. Řada investorů chce stavět pouze ve volné krajině. Nejvíce bytů 

se postavilo v Sedlčanech a v Sedlci - Prčici. V ostatních obcích proporčně podle počtu 

obyvatel. Nestaví se obytné soubory, nestaví se formy pro kolektivní bydlení.  

I pro současné období tak platí, že kvalita bytového fondu se zvyšuje, snižuje se stáří objektů 

pro bydlení, objekty mají plné technické vybavení, obsahují ekologické prvky a zařízení.  

V roce 2001 bylo na Sedlčansku napočteno celkem 7269 censovních domácností, tedy o 6,4 

% více než činil počet trvale užívaných bytů. Odhlédneme-li od zpravidla na 3 % 

odhadovaného podílu "chtěného soužití více domácností" v jednom bytě, znamená to, že v 

roce 2001 scházelo z tohoto elementárního hlediska cca 210 bytů. 

Jiný obraz lze ovšem získat porovnáním počtu domácností na Sedlčansku s celkovým počtem 

bytů /tj. včetně neobydlených/. Těch bylo v roce 1991 celkem 7422, tedy dokonce více než 

kolik bylo domácností. Přeceňovat tento údaj ovšem nelze, neboť řada stavebních objektů 
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původně kolaudovaných pro bydlení již nenávratně ztratila tuto funkci plnit. Na druhou 

stranu není radno tento údaj ani podceňovat: ukazuje totiž na nebezpečí, totiž, že jistá část 

bytového fondu je bez technických důvodů užívaná k jiným než bytovým účelům, v případě 

Sedlčanska jde o využití pro individuální rekreaci, ale zřejmě i jako podnikatelské prostory. 

Úbytky počtu trvale obydlených bytů z tohoto titulu jednoznačně zvyšují napětí na bytovém 

trhu ve městě i regionu a snižují efektivnost /nákladné a s vysokým podílem veřejných 

prostředků budované/ nové bytové výstavby. 

 

3.3.5. Občanská vybavenost 

Analýza 

K důležitým aspektům celkového rozvoje obce patří i úroveň její vybavenosti základní sítí 

zařízení veřejných a komerčních (tržních) služeb, zvyšujících standard života obyvatelstva 

dané obce přímo v místě. Tato síť zařízení především zahrnuje: 

 veřejné služby, zejména v oblasti mateřského a základního školství (MŠ, ZŠ, jídelna),   

zdravotnických služeb (státní nebo privátní lékařská ambulance, event. lékárna apod.), 

 komerční služby, jako je pošta (event. spořitelna a banka), základní obchodní síť, opravny        

(autoopravny), drobné provozovny řemeslných služeb (zejména hygienické služby -      

holičství, kadeřnictví, event. kosmetika, výrobní služby, restaurační a ubytovací kapacity       

(celoroční a sezónní).   

 k občanské vybavenosti bezpochyby patří i síť zařízení zabezpečujících oblast kultury a 

mimoškolního vzdělávání (knihovna, kulturní centrum s kinem, víceúčelovým sálem atd.). 

Vcelku disponuje region v základním školství více než dostatečnými kapacitami (v 

současnosti naplněna v souhrnu za celé Sedlčansko žáky jen něco málo přes 80% 

projektované kapacity škol).  

Z dalších zařízení občanské vybavenosti je třeba uvést střediska ambulantní lékařské péče. 

Praktičtí lékaři a základní specialisté (se stálou praxí), jsou podobně - jako lékárny - jen v 

největších obcích regionu (kromě Sedlčan jde o Petrovice, Kosovu Horu, Krásnou Horu, 

Kamýk). Při zajišťování lékařských a lékárenských služeb do těchto obcí přirozeně spádují 

všechny ostatní obce regionu, v řadě případů je naopak zajištěna alespoň krátká přítomnost 

lékaře v dané obci (Dublovice, Jesenice, Klučenice, Milešov, Nalžovice, Nechvalice, Počepice, 

Radíč, Solenice a V. Chlumec). Jediná nemocnice regionu je v Sedlčanech (kapacita 101 

lůžek).  Vcelku se jeví současné pokrytí regionu lékařskými službami jako adekvátní a 

bezproblémové. 

Zajištění sociálních služeb je v rámci regionu z kvantitativního hlediska uspokojivé. 

Koncentrace kapacit zde přesahuje průměrné hodnoty Středních Čech i ČR. Je to m.j. dáno 
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lokalizací řady zařízení s významnou nadregionální roli. Kvalitativní stránce nabídky sociálních 

služeb se – ve shodě s posláním Komunitního plánu – je věnována samostatná část KPSSS.   

Pošty jsou vedle Sedlčan dosud lokalizovány ve většině obcí regionu, vzhledem k jejich nízké 

rentabilitě však existuje nebezpečí rušení četných poboček. 

V průběhu 90 - tých let se významně zlepšila obsluha území telefonními službami, a to jak 

v oblasti pevných, tak mobilních linek.  

Z hlediska kvantitavního je v celku uspokojivá síť bank a pojišťoven.  

Relativně stále málo rozvinutá je zde sféra soukromého podnikání v oblasti řemeslných 

služeb. Určitý propad těchto služeb v 90. letech se především v některých druzích těchto 

služeb dosud nepodařilo nahradit. Z vlastního šetření v obcích však vyplývá, že ve většině 

zdejších především nejmenších venkovských obcích se obyvatelé spoléhají na tradiční 

"sousedskou výpomoc". Naopak v obcích často vznikly provozovny resp. malé firmy, 

zaměřené na zcela nové druhy komerčních služeb. I zde je ovšem hlavním omezením místní 

nedostatečná koupěschopná poptávka. 

 

 

3.3.6. Cestovní ruch a rekreace 

Přírodní a kulturně-historické charakteristiky krajiny Sedlčanska vytvářejí svébytný 

harmonický celek s příznivými předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Jejich 

výchozím rámcem je pobytová hodnota volné krajiny (v podstatě extravilánové části katastru 

obcí). Tato hodnota je úměrná zastoupení esteticky a psychologicky pozitivně působících 

krajinných prvků, především větších lesních ploch, lučních porostů, vodních toků, umělých 

vodních nádrží (Vltava) a specifických přírodních prvků umocňujících výjimečnost daného 

krajinného celku. Tyto kvality činí ještě atraktivnější poloha na okraji Pražské - středočeské 

aglomerace, tedy její blízkost ku Praze. Ostatní krajinné prvky mají v daném ohledu 

doplňující (přírodní krajinné dominanty) nebo kontroverzní (intenzívně obdělávaná orná 

půda, těžební plochy) charakter. Vzhledem k psychologickým aspektům pobytu člověka ve 

volné krajině jako určitého protikladu k umělému prostředí sídelních útvarů lze konstatovat, 

že pobytová hodnota krajiny více méně koresponduje s mírou její ekologické stability, která 

je obecně nepřímo úměrná intenzitě jejího antropogénního ovlivnění. V tomto kontextu 

existuje samozřejmě citelná diferenciace mezi jednotlivými obcemi Sedlčanska. 
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Zařazení obcí podle pobytové hodnoty volné krajiny : 

název obce pobyt. hod. krajiny název obce pobyt. hod. krajiny 

Sedlčany B Nechvalice C 

Dublovice A Osečany B 

Jesenice C Petrovice B 

Kamýk n. Vlt. A Počepice C 

Klučenice A Pros. Lhota C 

Kňovice C Příčovy C 

Kosova Hora B Radíč A 

Krásná Hora  B Solenice A 

Křepenice C Svatý Jan B 

Milešov A Štětkovice C 

Nalžovice A V.Chlumec B 

Nedrahovice C Sedlec-Prčice B 

kde A = hodnotová úroveň  vysoká , B =  nadprůměrná, C =  průměrná   

K výše uvedené tabulce je nutné poznamenat, že absence podprůměrné pobytové hodnoty 

krajiny je dána celkově nadprůměrnou atraktivitou Sedlčanska. 

Kromě krajiny představují atraktivní cíl pro návštěvníky regionu i četné historické památky 

(Vysoký Chlumec, kde kromě zámku se další atraktivitou má stát Povltavský skanzen, 

Červený Hrádek, zámečky v Křepenicích a Třebnici aj).  

Cestovní ruch a zejména rekreace mají na Sedlčansku ovšem výrazně sezónní charakter. Této 

skutečnosti odpovídá převládající typ rekreace u vody. Z uvedené charakteristiky se vymyká 

(částečně) pouze město Sedlčany. Ke koupání jsou využívány zvláště rekreační lokality na 

východním břehu Vltavy (od Klučenic po Radíč) a Solenice na pravém břehu. 

Dalším problémem cestovního ruchu na Sedlčansku jsou relativně velmi krátké pobyty hostů.  

Intenzita rekreačního využívání krajiny je kromě přírodních faktorů podmíněna i existencí 

příslušné infrastruktury. Sezónnímu charakteru rekreace u vody v daném území v tomto 

směru odpovídá především síť kempů a veřejných tábořišť v blízkosti vodních ploch. 

Největším rekreačním centrem celého Sedlčanska je Milešov (špičková kapacita cca 1200 

hostů), následován Klučenicemi (cca 1000), Solenicemi (650) a Nalžovicemi (600). Celkovou 
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roční návštěvnost přívltavských středisek lze kvantifikovat na základě disponibilních odhadů 

počtu přenocování. Tyto odhady se pohybují mezi 100 - 120 tis. přenocování ročně, což by je 

v rámci ČR řadilo asi na 25. místo (8. místo mezi středisky rekreace u vody).  

Kromě kempů a poloveřejných (podnikových) rekreačních zařízení ovšem region disponuje 

jen velmi malým počtem kvalitnějších ubytovacích kapacit. Hotely jsou pouze v Sedlčanech, 

Kosové Hoře, Dublovicích a Radíči, penzióny v Sedlčanech, Kamýku n. Vlt., Klučenicích, 

Milešově, Solenici a Vysokém Chlumci. 

Rychlý rozvoj privátních ubytovacích kapacit po r. 1989 již v největších střediscích patrně 

dosáhl svých prahových možností. Úrovni rozvoje ubytovacích kapacit však neodpovídá jak 

rozvoj sezónních stravovacích kapacit, tak zejména rozvoj speciální rekreační infrastruktury 

volného času a hygienická úroveň řady vybudovaných zařízení. Kromě koupání a vodáckých 

aktivit lze pro rekreační vyžití využívat jen existující hřiště, vybudovaná v různé kvalitě ve 

většině rekreačních středisek 

Jak již bylo výše naznačeno nejzávažnějším ekonomickým problémem spojeným s 

provozováním rekreační infrastruktury je její výrazné sezónní omezení (prakticky na 

prázdninové měsíce). Určité prodloužení rekreační sezóny naráží především na nedostatek 

doprovodné infrastruktury, včetně infrastruktury volného času, která by umožnila překonat 

jak přírodní determinovanost rekreace u vody, tak jednostrannou specializaci rekreačních 

pobytů na koupání a pobyt u vody. V tomto ohledu lze za určitý handicap považovat i výše 

zmíněný nedostatek hotelových ubytovacích kapacit, přičemž u těch, které existují, jde 

vesměs o zařízení výrazně pod úrovní evropského standardu. 

Krajinářsky a ekologicky zřejmě nejvíce diskutovanou formou rekreace jsou privátní chatové 

objekty využívané pro individuální rekreaci. Celkový počet chat lokalizovaných na území 

zkoumaných obcí se pohybuje okolo 700 jednotek. Podstatně nižší je oficiální počet 

rekreačních chalup (chalupy vyčleněné z obytného fondu) - 80 až 90 objektů. Chatová 

zástavba je většinou soustředěna v koloniích, nacházejících se zejména při březích Vltavy. 

Rekreační využívání lze logicky předpokládat i u značné části tzv. nevyčleněných chalup. Řada 

vlastníků těchto objektů ovšem usiluje o jejich prodej (limitováno nízkou likviditou 

nemovitostí v lokalitách vzdálených od největších městských center). Určitá část těchto 

objektů je svými majiteli ponechána osudu a chátrá. Více než čtvrtinový podíl trvale 

neobydlených domů na celkovém domovním fondu má Kamýk n. Vlt., více než desetinný 

podíl je v dalších 18 obcích. 

 

3.3.7. Kultura 

Přirozeným kulturním střediskem celého regionu jsou Sedlčany, a to zejména díky práci 

Kulturního domu JS a v posledních letech i Městského muzea.  Přesto je třeba konstatovat, 
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že značný kulturní potenciál města (i ve vztahu k regionu) zůstává poněkud nedoceněný 

resp. nevyužívaný. Velmi aktivní Městskou knihovnu též obsluhuje i obyvatelstvo regionu.  

Z ostatních středisek lze uvést především Sedlec – Prčice, Petrovice a Krásnou Horu s 

místním kulturním domem (sálem) pro pořádání tanečních zábav a dalších společenských 

akcí. Sál pro pořádání společenských akcí je rovněž ve V. Chlumci, kde do nedávna bylo k 

podobným účelům (koncerty apod.) využívat i prostory zámku a kde se rozvíjí aktivity 

Povltavského skanzenu s nadregionálním významem. Prakticky v každé obci je dále k 

dispozici alespoň malá Místní knihovna. Vyšší kulturní vybavenost typu kina, prostor pro 

koncerty a výstavy naopak na Sedlčansku prakticky chybí (jediné „stálé“ kino v Sedlčanech), 

pro většinu obcí regionu tak zůstávají jediným zázemím pro společenské a kulturní akce sály 

v místních hostincích. Nevyužit z tohoto hlediska naopak zůstává místní památkový fond, 

včetně kostelů.  

Tradiční složkou venkovské kultury jsou zájmové spolky a sdružení, z nichž ve většině obcí 

vyvíjejí aktivní činnost především hasičské a myslivecké spolky, svazy zahrádkářů a rybářů a 

dále i tělovýchovné jednoty včetně se znovu se rozvíjejícím Sokolem. Celkově je však nutné 

konstatovat, že kulturní aktivity obyvatelstva v souladu s všeobecným trendem i zde 

poklesly. Hlavním důvodem je vývoj relací mezi příjmy obyvatelstva a vývojem cen kulturních 

služeb a v případě menších obcí i snížení jejich územní dostupnosti (omezení či úplná 

likvidace večerních a víkendových autobusových spojů).  Slabinou také zůstává fakt, že přes 

rozvíjející se aktivity místních spolků a organizací zatím jen málokterá s nimi pořádaných 

společenských akcí získala větší než úzce lokální význam - na to stát se výjimkou nejvíce 

aspirují sedlčanské slavnosti Rosa. 

 

3.3.8. Doprava 

Existence funkčních dopravních systémů je nezbytným předpokladem územní dělby práce. Z 

hlediska sídelního rozvoje se dostává do popředí především jimi zprostředkovaná mobilita 

obyvatelstva, umožňující prostorovou kooperaci sídel. 

Základním dopravním koridorem zkoumané oblasti je východozápadní koridor spojující Votici 

(návaznost na nadregionální severojížní koridor Praha - Č. Budějovice) přes Sedlčany s 

Příbramí. Silniční komponentou koridoru je silnice II/18. Daná „osová“ silnice II/18 je na své 

trase Sedlčanskem modernizovaná a snad s výjimkou průtahu Dublovicemi nevykazuje větší 

dopravně - technické problémy. Svou kvalitou v podstatě odpovídá realizované dopravní 

zátěži. Podstatně horší stav je na silnicích nižší třídy a místních komunikacích. 

Železniční komponentou „koridoru“ je trať Olbramovice  - Sedlčany. Tato trať má značný 

regionální význam v osobní dopravě - v konfliktu s tímto konstatováním je však její technický 

stav neuspokojivý. Důvodem jsou nízké výnosy (hrubý obrat), které jsou na dané trati 

realizovány (ročně méně než 10 mil. Kč), které nejsou dostatečným impulsem pro zahájení 
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modernizačních akcí. Radikální zlepšení situace by mohla přinést jen nově vzniklá poptávka 

zejména po nákladních výkonech při nové lokalizaci průmyslu ve městě Sedlčany resp. v 

nácestných obcích. 

Vcelku funkční je v regionu i systém veřejné autobusové dopravy, kde však stále existuje 

riziko plynoucí ze ztrátovosti místních linek. Zejména pro obce bez školské a zdravotní 

vybavenosti a s malou nabídkou pracovních příležitostí je zabezpečení autobusové dopravy 

existenční záležitostí.  

 

3.3.9. Technická infrastruktura 

Rozvoj technické infrastruktury sledovaných obcí byl v minulosti v mnoha ohledech 

zanedbáván. Kromě subjektivních faktorů byl tento stav podmíněn i relativně nízkou 

hustotou osídlení Sedlčanska a jeho rozptýlenou sídelní strukturou.  

 

3.3.9.1. Zásobování pitnou vodou 

Z hlediska podmínek pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou je Sedlčansko 

vodohospodářsky pasivní oblastí, tj. jeho zdroje jsou jen podmínečně dostatečné ke krytí 

místní potřeby. Tato skutečnost vyplývá z geologických a hydrogeologických poměrů, 

podmiňujících výskyt nevelkých zdrojů podzemních vod (viz výše). 

Kvalita zejména mělkých podzemních vod byla navíc v uplynulém období narušena 

zemědělskou činností, především v souvislosti s nadměrnými dávkami průmyslových hnojiv 

(dusičnany a dusitany). 

V roce 2006 bylo na Sedlčansku zásobováno veřejnými vodovody 78,5% obyvatel. Jde o 

procento podprůměrné jak ve srovnání s ČR (89,0%), tak Středočeského kraje (79,3%) i 

okresu Příbram (79,8%). Vodovody jsou zpravidla ve vlastnictví obcí, největším správcem je 

firma AQUA Příbram s.r.o. 

Vzhledem k celkově problematické návratnosti investic vložených do rozvoje vodovodní sítě 

(protichůdný interakční vývoj spotřeby vody a cen dodávané vody limituje odpovídající zájem 

venkovského obyvatelstva, disponujícího vlastními zdroji pitné vody) nelze očekávat, že obce 

s částečně vybudovanou vodovodní sítí budou investice do jejich rozšíření považovat za 

prioritní. 

 

3.3.9.2. Odpadní vody 

Vzhledem k vodohospodářské a ekologické citlivosti krajiny Sedlčanska a dále i k 

intenzívnímu rekreačnímu potenciálu využívání krajiny v letním období je problematika 
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čištění odpadních vod mimořádně významná. Přímé čištění odpadních vod založené na 

speciálních technologiích ČOV má smysl využívat u tzv. bodových zdrojů znečištění, za které 

jsou pokládána především sídla a dále výrobní jednotky produkující odpadní vody. 

Z tohoto hlediska je alarmující, že v 12 ze sledovaných 24 obcí Sedlčanska nemá zatím 

problém čištění odpadních vod uspokojivě vyřešeno. Zásadnější řešení situace naráží a bude 

narážet na neúměrné investiční náklady spojené z odkanalizováním malých a rozptýlených 

obcí. To je také jeden z důvodů, proč právě na Sedlčansku je podprůměrné procento 

obyvatel žijících v objektech napojených na veřejnou kanalizaci : v regionu to bylo 70,5%, v 

ČR 79,3% a v okrese Příbram 71,3% (vše 1996). 

 

3.3.9.3. Zásobování energií 

V zásobování obyvatelstva zkoumaných obcí energií má rozhodující význam její individuální 

spotřeba na vytápění bytů, ve které má v rozhodující části obcí dominantní či významné 

postavení uhlí. Zřetelnou výjimku představují v tomto ohledu pouze Sedlčany (lokální systém 

CZT). Situaci může ve vybraných obcích zásadně změnit probíhající plynofikace. 

Pokud jde o zásobování elektřinou, regionem prochází 4 nadřazené sítě (vedení 110 kV), a to 

Milín - Sedlčany, Sedlčany - Mirovice, Kamýk n. Vlt. - Slapy a Kamýk n. Vlt. - Mirovice. Většina 

obcí je uspokojivě vybavena trafostanicemi i místními rozvody. Potíže se ovšem přesto 

vyskytují - zejména v menších místních částech. 

Zásobování regionu elektřinou je nicméně v zásadě vyřešeno uspokojivě a barierou by se 

mohlo stát pouze v případě lokalizace nových energeticky náročných výrob v regionu. 

 

3.3.9.4.  Odpady 

Na správním území obcí Sedlčanska je uskutečňován systém nakládání s komunálním 

odpadem prostřednictvím firem: Sedlčanské technické služby, s.r.o. a Služby Sedlec – Prčice, 

s.r.o. Tyto firmy uskutečňují ve svých svozových územích také separovaný sběr a odvoz 

vytříděných složek (převážně obalů) do míst jejich dalšího nakládání – oprávněným osobám – 

tj. firmám, které zajistí jejich recyklaci.  

Zbytkový odpad zneškodňují firmy Sedlčanské technické služby, s.r.o. a Služby Sedlce – 

Prčice, s.r.o. uložením na regionální skládku Votice uložením na regionální skládku Votice 

v okrese Benešov.  

Obec Dublovice sváží firma TS Příbram na skládku firmy Rumpold (Chrást), obce Klučenice a 

Milešov jsou částečně obsluhovány firmou Služby Města Milevska, s.r.o. s odvozem 

zbytkového odpadu na skládku Votice. 
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Za účelem odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu jsou ve městech 

Sedlčany a Sedlec – Prčice k dispozici sběrné dvory. Ve městě Sedlčany je sběrný dvůr 

umístěn v areálu Sedlčanských technických služeb (ulice K. H. Máchy 651) a ve městě Sedlec 

– Prčice v areálu Služeb Sedlec – Prčice (za Městským úřadem). Tento sběrný dvůr je již 

zkolaudován, bude zprovozněn po udělení souhlasu s jeho provozem a odsouhlasení jeho 

provozního řádu (uděluje Krajský úřad Středočeského kraje). 

Ostatní obce sběrnými dvory nedisponují. Svoz nebezpečných součástí komunálního odpadu 

je zajištěn 2x ročně mobilními svozy, nakládání s objemnými odpady a elektrozařízeními je 

zajišťováno periodickým přistavením velkoobjemových kontejnerů nebo odvozem do 

sběrných dvorů Sedlčany (Sedlec – Prčice).  

Kompletní přehled oprávněných osob s povolením nakládání s odpady dle evidence 

Krajského úřadu Středočeského kraje (k listopadu 2008): 

Oprávněná osoba Provozovna Kódy zařízení 

EKO TECH spol. s r.o. 

areál šachty Marie 26256 

Krásná Hora nad Vltavou D14,D15,R12,R13,Sb,V,Z7 

Josef Šimek Příčovy 60   26251   Příčovy S7,Sb,V 

KOVOŠROT PRAHA, a.s. 

U panenského mlýna 971 

26480 Sedlčany R12,R13,Sb,V,Z7 

Martin Eisenreich 

13   26401   Dublovice   

Katastrální území provozovny Sb,V 

Milan Kopecký, NICO 26401   Štětkovice   

Sedlčanské technické 

služby,s.r.o. 

Karla Hynka Máchy 651 

26401 Sedlčany S6,Sb,V 

Střední odborné učiliště 

Sedlčany o.p.s. 

Na Červeném Hrádku 766   

26401   Sedlčany Sb,V,Z9 

Vysvětlivky: Zjednodušený výběr z kódů zařízení: 

S6 – sběrný dvůr 

S7 – sběrné místo 

Sb - sběr 

V - výkup 

Z7 – zpracování autovraků 

Z9 – zpracování elektroodpadů 

R12 – předúprava odpadů před recyklací  

R13 – skladování odpadů před recyklací 

D14 – úprava před odstraněním  

D15 – skladování odpadů před odstraněním 
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Produkce odpadů v regionu dosáhla za rok 2007 celkem 7483 tun, z tohoto množství činil 

velký podíl odpad z měst Sedlčany (2304 tun) a Sedlec – Prčice (1178 tun). Vysoký podíl 

z celkového množství odpadu tvoří komunální odpad (katalogové číslo 200301), a to celkem 

6052 tun. 

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající se v případě zájmu připojují do systému sběru a 

likvidace odpadu města smlouvou s  městy nebo s oprávněnými osobami, které s odpady 

nakládají. Odpadové hospodářství řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), který 

především stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a dále pravidla pro nakládání s již 

vyprodukovanými odpady.  
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4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA SEDLČANSKU – ANALÝZA 

POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO REGION 

SEDLČANSKA 
 

V červenci 2009 bylo realizováno podrobné šetření o službách nabízených jednotlivými 

poskytovateli sociálních služeb na celém Sedlčansku. Dále uvedená Analýza shrnuje 

nejdůležitější výsledky tohoto průzkumu. 

 

4.1. Hlavní zjištění 

 Předmětem hodnocení je v zásadě všech 23 oslovených poskytovatelů sociálních 

služeb, které fungují pro obyvatele regionu Sedlčanska (území obcí Sdružení obcí 

Sedlčanska + Sedlec – Prčice). Většina (konkrétně cca 2/3) z oslovených poskytovatelů 

sociálních služeb měla zájem o další spolupráci na tvorbě komunitního plánu 

sociálních služeb. Z 8 subjektů, které zájem neprojevily, jich ovšem 6 představuje 

velmi malá zařízení typu klubu důchodců či DPS, kde důvodem byla jednak jejich úzká 

lokální působnost, jednak nedostatek času v podstatě „dobrovolnického“ personálu. 

Ať již organizace zájem o další spolupráci měly, či neměly, do daného dotazníkového 

šetření se zapojily velmi aktivně – nejlepším důkazem je 100% návratnost předaných 

dotazníků a jejich velmi pečlivé a relativně úplné vyplnění; 

 Pouze malá menšina poskytovatelů sociálních služeb funguje jako pobočka mateřské 

organizace se sídlem mimo region Sedlčanska (3 z 23). Téměř čtyři pětiny (18 z 23) 

poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce 1990. Z hlediska právní formy 

vysoce převažují (15 z 23) organizace zřízené veřejnoprávními institucemi, tedy 

obcemi či krajem; 

 Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních služeb zařazených do průzkumu je 

rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních služeb. Nejvíce poskytovatelů 

sociálních služeb mělo působnost v rámci jednotlivých obcí či v úhrnu regionu 

Sedlčanska (14 z 23), u větších zařízení naopak bylo „spádovým územím“ zejména 

území Středočeského kraje; 
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 V nabídce typů zařízení sociálních služeb se mezi poskytovateli pro region Sedlčanska 

samostatně nevyskytovaly: domovy se zvláštním režimem, domy na půl cesty, 

zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociálně terapeutické komunity a 

centra sociálně rehabilitačních služeb; 

 Nabídka ambulantních a pobytových sociálních služeb je podstatě vyrovnaná (13 : 

11), slaběji jsou zastoupeny služby terénní (5). V oblasti sociálních služeb pro 

Sedlčansko je v průzkumu zastoupeno 29 různých zařízení. Nejvíce bylo center 

denních služeb (6), východně vzdělávacích a oddychových zařízení (5) a DPS (4); 

 Obor sociálních služeb nabízí na Sedlčansku velký počet pracovních příležitostí: 252. 

Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované 

služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění 

v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením a pečovatelská služba. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde 

je využíváno práce dobrovolníků (cca 40); 

 Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin, nejvíce pro seniory (14) a 

pro osoby s tělesným postižením (9). Počet klientů jednotlivých sociálních služeb 

většinou (z kapacitních resp. finančních důvodů) v posledních letech stagnuje. Cílové 

skupiny, které nebyly podchyceny v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro 

obyvatele Sedlčanska: HIV a nemocní AIDS, drogově závislí, cizinci, osoby ohrožené 

prostitucí, děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, 

uprchlíci a pachatelé trestné činnosti. Neexistuje věková skupina obyvatel 

Sedlčanska, která by byla v nabídce sociálních služeb opominuta – největší nabídka 

ovšem existuje pro mladší a starší seniory; 

 Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro obyvatele 

Sedlčanska nevyskytovaly: osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské a 

předčitatelské služby, tlumočnické služby, domovy se zvláštním režimem, telefonická 

krizová pomoc, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity; 
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 Přístupnost sociálních zařízení a služeb je závislá na charakteru poskytovaných služeb. 

Pro obyvatele Sedlčanska je nejvíce služeb přístupná po vzájemné dohodě 

poskytovatele a klienta(16 z 23). Kapacita sociálních služeb pro obyvatele Sedlčanska 

je podle hodnocení poskytovatelů většinou plně využita (19 z 23). Případ, že by 

zařízení mělo nadbytečnou kapacitu, se nevyskytnul. Materiální zázemí a vybavení 

poskytovatelů sociálních služeb je většině částečně či zcela vyhovující; 

 Standardy kvality má zavedeny pouze menšina (10 z 23) zařízení, zpravidla dle MPSV. 

Zbytek zařízení tyto standardy nemá, a – vzhledem k charakteru své činnosti – je 

nepostrádá; 

 Způsob hrazení sociálních služeb závisí na konkrétním typu a formě služby. Většina 

sledovaných sociálních služeb pro obyvatele Sedlčanska je poskytována za částečnou 

úhradu (15 z 23);   

 Problematika financování sociálních služeb je citlivá, ne všechny organizace poskytly 

údaje o finančních zdrojích (nedodalo 7 poskytovatelů). I při tomto omezení je 

zřejmé, že obrat daného odvětví se na Sedlčansku pohybuje v řádu mnoha desítek 

milionů Kč (při údajích od 16 poskytovatelů jde řádově o 75 mil. Kč). Způsoby 

financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů (rovnoměrně 

po 8) uvádělo dotace ze Středočeského kraje, dotace obcí Sedlčanska a úhrady za 

služby od uživatelů. Právě posledně jmenované jsou přitom největším finančním 

zdrojem (cca 60% úhrnu); 

 Poskytovatelé sociálních služeb s spolupracovali zejména s jednotlivými obcemi 

Sedlčanska (21), dále s ostatními organizacemi sociálních služeb (13) a se  

Středočeským krajem (11). Zajímavá je v této souvislosti poměrně malá spolupráce 

mezi jednotlivými zařízeními na území Sedlčanska. Hodnocení této spolupráce bylo 

převážně příznivé, nejvíce pokud jde o vztah k obcím Sedlčanska, nejméně u vztahu 

ke komerční sféře, ani zde však průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 2; 

 Většina poskytovatelů sociálních služeb na Sedlčansku nyní členem nějaké oborové 

asociace (12 z 23), naopak pouze 1 organizace je členem více asociací; 

 Informace o svých budoucích záměrech dotázaní poskytovatele vesměs 

„neprozradili“, také náměty, týkající se obecně sociálních služeb na Sedlčansku byly 
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velmi sporadické (zavést registr dětí vyžadujících sociální péči a zvýšit počet 1 a 2 

lůžkových pokojů v Domovech pro seniory).   

 

4.2. Cíl a předmět analýzy 

 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb byla zpracována pro projekt „Komunitní plánování 

sociálních služeb na Sedlčansku“.  

Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na problematiku sociální integrace na 

území města. Smyslem projektu je zavést efektivní proces plánování rozvoje sociálních služeb 

v regionu Sedlčanska. K dosažení tohoto cíle je třeba zmapování aktuálního stavu v oblasti 

poskytování sociálních služeb prostřednictvím podrobné analýzy poskytovatelů, kteří na 

daném území poskytují sociální služby.  

Předmětem analýzy bylo především zjistit: 

 základní údaje o poskytovatelích: sídlo, kontaktní údaje, právní formu, 

 zaměření činnosti – typy poskytovaných služeb podle nového zákona o sociálních 

službách a jejich popis1,   

 cílovou skupinu uživatelů služeb, 

 počet uživatelů jednotlivých služeb,  

 kapacitu a její využití,  

 přístupnost sociálních služeb 

 identifikování problematických oblastí, chybějících článků péče,  

 dodržování standardů kvality. 

 strukturu financování  

 spolupráce s ostatními organizacemi  

 

                                                           
1
 Typologie sociálních zařízení a sociálních služeb vychází ze  zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
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Zjištěné informace slouží nejen jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních 

služeb, ale i jako výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů sociálních služeb určený 

uživatelům na Sedlčansku. Záměrem šetření nebylo hodnocení kvality jednotlivých 

poskytovatelů služeb. 

 

4.3. Metody a techniky 

 

Výběr souboru poskytovatelů:  

Hlavním výchozím zdrojem informací o poskytovatelích služeb byl seznam organizací 

poskytnutý Odborem sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany (22). V průběhu sběru dat se 

podařilo tento seznam doplnit o dalšího poskytovatele sociálních služeb v obci (Kamýk n. 

Vlt), která nespadá pod ORP Sedlčany. Kritériem pro výběr subjektů, které byly do analýzy 

zahrnuty, bylo poskytování sociálních služeb podle typologie MPSV a působnost na regionu. 

Do analýzy jsou zahrnuty i služby, které v typologii MPSV chybějí. Jedná se buď o služby, 

které poskytují organizace spolu se sociálními službami podle typologie, nebo se jedná o 

služby pedagogicko psychologické poradny, domácí ošetřovatelskou péči a centrum primární 

prevence. 

 

Sběr a analýza dat 

Sběr dat pro analýzu poskytovatelů služeb byl proveden prostřednictvím dotazníků, které 

byly všem výše identifikovaným poskytovatelům sociálních služeb distribuovány 

prostřednictvím OSV MÚ Sedlčany poštou, resp. byly rozeslány v elektronické podobě.  

Dotazníky byly distribuovány i navráceny v průběhu července 2009. Návratnost byla – jak již 

výše uvedeno - stoprocentní.  

Zapojení všech poskytovatelů do procesu komunitního plánování sociálních služeb je ve své 

podstatě dobrovolné a poskytnutí všech detailních informací záleželo na jejich rozhodnutí a 

dobré vůli. Tím spíše je třeba ocenit ochotu a otevřenost poskytovatelů při práci 

s dotazníkem. Jako komplikace se tak ukázal pouze fakt, že některé informace se nepodařilo 

získat z důvodů odlišných postupů při vedení evidence jednotlivých poskytovatelů a 
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neexistence všeobecně uznávaného věcného vymezení komplexů sociálních služeb. Rovněž 

se ukázalo, že není v praxi používané jednoznačně definované pojmosloví platné pro oblast 

sociálních služeb. Jistá zdrženlivost platila i v případě údajů o financování příslušného 

zařízení.    

Zjištěná data, jejichž většina byla zpracována souhrnně, slouží jako podklad k vytvoření 

celkového pohledu na aktuální stav systému sociálních služeb na Sedlčansku. V průzkumu šlo 

o to, získat co nejaktuálnější data – zpravidla šlo o údaje k 30.6. 2009.   

 

4.4. Interpretace dat 

 

4.4.1. Charakteristika poskytovatelů sociálních služeb 

 

V následující tabulce uvádíme výčet všech identifikovaných poskytovatelů sociálních služeb 

(spolu s popisem služeb, které poskytují pro obyvatele Sedlčanska. Naprostá většina (20 z 23) 

má sídlo v některé z obcí Sedlčanska, zbývající organizace mají sídlo mimo region (Týnec n. 

S., Konárovice, N.Knín). Z prvé skupiny jich 9 má sídlo v Sedlčanech, 3 v Sedlci – Prčici a 8 

v některé z dalších obcí regionu.  

Vcelku je na daném území zřetelná nebývale vysoká koncentrace poskytovatelů sociálních 

služeb. Je to dáno tím, že odvětví sociálních služeb tvoří de facto jednu ze „specializací“ 

regionu, čili že značná část výkonů je zde realizována pro spádové území přesahující hranice 

Sedlčanska. 

 

Seznam poskytovatelů a popis služeb 

Poskytovatel (sídlo): Druh služby (tak, jak bylo uvedeno v dotazníku): 

Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi 

Primáře Kareše 432, 264 01 Sedlčany 

 poskytování dočasné ubytovací služby 
matkám s dětmi v nouzi,  

 poradenská činnost,  
 práce s rodinami,  
 sociální péče 
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Děti-škola 

Základní škola a mateřská škola Vysoký Chlumec, 

262 52 Vysoký Chlumec  

 

 

 sdružení ve spolupráci se školským 
zařízením umožňuje zdravotně postiženým 
dětem účastnit se vzdělávacího procesu,  

 doprava dětí svozem,  

 stravování ve školní jídelně,  

 osobní asistence, poradenství a práce 
s rodiči dětí,  

 možnosti rehabilitace  

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace 

Sedlčany 

kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany 

 

 sdružuje občany s tělesným postižením 
regionu,  

 usiluje o integraci zdravotně 
znevýhodněných do společnosti zdravých 
lidí,  

 schůzky s programem osvětových 
přednášek,  

 pořádání Dnů zdraví,  
 účast členů na ozdravných rehabilitačních 

pobytech,  
 organizování tématických výletů,  
 provozováním centra služeb 

Klub Svazu postižených civilizačními chorobami 

Sedlec-Prčice, 

9. května 25741 Týnec n. S..  

 organizace sdružuje občany postižené 
civilizačními chorobami regionu,  

 tematické poznávací zájezdy,  
 rekondiční pobyty, 
  besedy 

STÉBLO 

Lidická 282, 264 01 Sedlčany 

 

 

 denní centrum pro děti i dospělé se 
speciálními potřebami (mentálním, 
tělesným, kombinovaným i jiným typem 
postižení), které je provozováno v obci 
Borotice (v budově bývalé ZŠ),  

 denní svoz klientů z místa bydliště do 
zařízení 

 sociálně-terapeutické dílny (keramika, 
košíkářství, tkaní a šití, výtvarné činnosti 
aj. 

Svaz diabetiků, územní organizace Sedlčany 

Zvírotice 48, 264 01 Sedlčany 

 

 přednášky odborných lektorů,  
 pořádání edukačně-ozdravných pobytů,  
 zajišťování dalších volnočasových aktivit – 

kolektivního plaveckého kursu, cvičení a 
tematických poznávacích zájezdů. 

Pečovatelská služba Sedlčany 

U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany 

 

 poskytování pečovatelských služeb ve 
středisku osobní hygieny, 

 terénní služby v domácnostech klientů 
(dovoz obědů, donáška nákupů, praní 
prádla, doprovod k lékaři, úklidy 
v domácnostech apod) 

Pečovatelská služba Sedlec-Prčice 

nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice 

 zajištění pečovatelské služby v DPS Sedlec-
Prčice, 

 terénní pečovatelská služba 
v domácnostech klientů pro katastr obce 
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Klub důchodců při Městském úřadě Sedlčany 

Nám. TGM 32, 26480 Sedlčany 

 zajištění volnočasové aktivity pro seniory – 
klubová činnost, organizování poznávacích 
zájezdů a tematických procházek, besedy 
v rámci osvětové činnosti, návštěvy 
kulturních akcí, pravidelné schůzky 

Klub důchodců Sedlec-Prčice 

Nám. 7. května, 25791 Sedlec - Prčice  

 klubová činnost, přednášky a besedy 
s lektory v rámci osvětové činnosti,  

 pořádání tematických poznávacích 
zájezdů, včetně vícedenních zahraničních. 

Mateřské centrum Petrklíč 

Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany 

 

 sdružení se neformálně zabývá 

problematikou mladých rodin, je místem 

pro setkávání maminek nebo dalších 

rodinných příslušníků s dětmi.  

 Široké spektrum aktivit (výtvarná, 

pohybová a hudební činnosti, sezónní 

tradiční besídky, oslavy narozenin dětí, 

odborné přednášky a besedy, víkendové 

pobyty v přírodě, výlety dětí za poznáním 

a další). 

Mela o.p.s. 

Nová 106, 28125 Konárovice 

místní pracoviště: ul. 28. října 71, 264 01 Sedlčany  

 poskytování sociálních služeb občanům se 
zdravotním postižením, 

   provozování sociálně-terapeutické dílny,  
 poskytování odborného sociálního 

poradenství, 
 chránění bydlení 

 

Domov Sedlčany 

U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany 

 

 registrovaný poskytovatel sociálních 
služeb 

 domov pro seniory, 
 pobytové sociální služby, včetně zdravotní 

a ošetřovatelské péče 

Domov Svatý Jan 

Svatý Jan u Sedlčan 40, 262 56 Krásná Hora n. Vlt. 

 registrovaný poskytovatel sociálních služeb 

 podpora samostatného bydlení 

 domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

 odlehčovací služby 

Nalžovický zámek 

Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice 

 registrovaný poskytovatel sociálních 
služeb 

 domov pro osoby s mentálním zdravotním 
postižením  

 pobytové a ošetřovatelské služby  
 

Dům s pečovatelskou službou Sedlčany 

nám. T.G.Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 

 ubytovací služby s možností využívat 
služeb pečovatelek ve škále 
poskytovaných úkonů dle platné legislativy 
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Dům s pečovatelskou službou Milešov 

Milešov čp. 52, 262 56 Krásná Hora n. Vlt. 

 ubytovací služby s možností využívat 
pomoci a služeb pečovatelky 

Dům s pečovatelskou službou Krásná Hora n. Vlt. 

Krásná Hora n. Vlt. čp. 2, 262 56 Krásná Hora 

n. Vlt. 

 ubytovací služby s možností využívat 
pomoci a služeb pečovatelky 

 

Dům s pečovatelskou službou Petrovice 

Petrovice čp. 49, 262 55 Petrovice. 

 ubytovací služby s možností využívat 
pomoci a služeb pečovatelky 

Dům s pečovatelskou službou Sedlec - Prčice 

Nám. 7. května 62, 25791 Sedlec – Prčice 

 ubytovací služby s možností využívat 
pomoci a služeb pečovatelky 

Chráněné bydlení 

Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora n. VL 

 chráněné bydlení pro dospělé a seniory 

Farní charita Starý Knín 

Nám. Jiřího z Poděbrad 47, 26203 Nový Knín 

 terénní pečovatelské služby v obcích 
regionu 

 azylový dům pro rodiny s dětmi 
 odlehčovací služby 
 sociálně-aktivizační služby pro rodiny i 

seniory 

KROK – poskytovatel sociálních služeb 

Kamýk n. Vlt. 140, 26263 Kamýk n. Vlt.  

 služby sociální, výchovné, zdravotní, 
rehabilitační včetně hipoterapie a 
canisterapie, logopedické, kulturně 
rekreační a volnočasové aktivity pro děti a 
mládež s postižením ve věku od 3 do 15 let 
(výjimečně i déle). 

 

 

4.4.2. Právní forma organizací 

Právní forma subjektů poskytujících sociální služby pro Sedlčansko je různorodá. Převažují 

organizace zřízení veřejnoprávními institucemi, tedy obcemi (11) a krajem (4). Jedna 

organizace funguje jako církevní právnické osoby.  Jako občanské sdružení funguje 5 

poskytovatelů a jeden poskytovatel sociální služby je obecně prospěšnou společností a jeden 

působí jako neformální klub. Mezi poskytovateli sociálních služeb pro Sedlčansko se 

nevyskytovaly žádné nadace či nadační fondy, ani organizace zřízené státem.  
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Právní forma organizací poskytovatelů sociálních služeb 

Občanské sdružení 5 

obecně prospěšná společnost,  1 

církevní právnická osoba,  1 

nadace, nadační fond, 0 

organizace zřízená státem, 0 

organizace zřízená Středočeským krajem,  4 

organizace zřízená městem Sedlčany,  3 

organizace zřízená  jinou obcí Sedlčanska 8 

Jiné: neformální klub  1 

CELKEM 23 

 

4.4.3. Rok založení organizace 

Doba vzniku organizací poskytovatelů sociálních služeb fungujících pro obyvatele Sedlčanska 

byla různá. Nejstarší organizace dosud fungující vznikla v roce 1973, nejmladší v roce 2008. 

Téměř čtyři pětiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce 1990, z toho 9 

v letech 1990 – 1999 a 9 v letech 2000 – 2009.  

Rok založení organizace 
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4.4.4. Rozdělení podle poboček2 

Pouze malá menšina poskytovatelů sociálních služeb funguje jako pobočka mateřské 

organizace se sídlem mimo region Sedlčanska (3 z 23).  

 

4.4.5. Počet pracovníků  

Obor sociálních služeb nabízí na Sedlčansku velký počet pracovních příležitostí: v úhrnu jde o 

252 pracovních míst. Podíl částečných pracovních úvazků není očividně nijak velký – 

přepočtený počet pracovníků proto činí 246,3, z toho cca v 2/3 (180,3) šlo o pracovníky 

v přímé péči o klienty. U malých organizací podíl přímé práce s klienty představuje často sto 

procent. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro 

seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pečovatelská služba.  

Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků. Ačkoli v statistickém 

průměru vychází cca dva dobrovolníci na jednu organizaci, v reálu jsou dobrovolníci 

zaměstnání především v 2 organizacích (Územní organizace svazu diabetiků Sedlčany a 

v Domově Sedlčany). 

 

Počet pracovníků v organizacích poskytovatelů sociálních služeb 

Pracovníci organizace: Počet 

počet pracovníků (fyzické osoby):      252 

přepočtený počet (pracovníků celkem):          246,3  

     - z toho přepočtený počet pracovníků v přímé práci 

s klienty:  

        180,3 

     - z toho přepočtený počet pracovníků v nepřímé péči 

s klienty:  

       66 

počet dobrovolníků :        40 

 

                                                           
2
 Pobočkou rozumíme pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno zastřešující (mateřskou) 

organizací. Pro dané potřeby se za pobočku nechápe právně nesamostatné účelové zařízení obce. 
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4.4.6. Formy služeb 

Nabídka ambulantních a pobytových sociálních služeb je na Sedlčansku v podstatě vyrovnaná 

(13 : 11), slaběji jsou zastoupeny služby terénní (5). V oblasti sociálních služeb pro 

Sedlčansko je v průzkumu zastoupeno 29 různých zařízení, to znamená, že některá zařízení 

nabízejí více než jednu formu služeb.  

Formy poskytovaných sociálních služeb 

 

 

 

4.4.7. Typy zařízení sociálních služeb 

V oblasti sociálních služeb pro Sedlčansko je v průzkumu zastoupeno dvanáct typů různých 

zařízení. Nejvíce bylo center denních služeb, východně vzdělávacích a oddychových zařízení a 

DPS .  

Typy zařízení sociálních služeb (podle zákona o sociálních službách) 

centra denních služeb  6 

denní stacionáře 2 

týdenní stacionáře  1 

domovy pro osoby se zdravotním postižením  3 
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domovy pro seniory  1 

domovy se zvláštním režimem  

chráněné bydlení  2 

azylové domy  1 

domy na půl cesty  

zařízení pro krizovou pomoc  

nízkoprahová denní centra  

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Noclehárny  

terapeutické komunity  

sociální poradny  1 

sociálně terapeutické dílny ,  2 

centra sociálně rehabilitačních služeb  

pracoviště rané péče  1 

 jiné: výchovně-vzdělávací a oddychová činnost 5, DPS 4 9 

 

V nabídce typů zařízení sociálních služeb se mezi poskytovateli pro region Sedlčanska 

samostatně nevyskytovaly: domovy se zvláštním režimem, domy na půl cesty, zařízení pro 

krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

noclehárny, terapeutické komunity, sociálně terapeutické komunity a centra sociálně 

rehabilitačních služeb 

 

4.4.8. Územní působnost 

Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních služeb zařazených do průzkumu je 

rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních služeb. Nejvíce poskytovatelů 

sociálních služeb mělo působnost v rámci jednotlivých obcí či v úhrnu regionu Sedlčanska (14 

z 23), u větších zařízení naopak bylo „spádovým územím“ zejména území Středočeského 

kraje (5). Tři organizace mají klienty z celého okresu Příbram, jedna dokonce z celé ČR.   
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Územní působností poskytovatelů sociálních služeb 

Město Sedlčany  3 

obce správního obvodu pověřeného úřadu Sedlčany  11 

okres Příbram  3 

Středočeský kraj  5 

Česká republika  1 

CELKEM 23 

 

 

4.4.9. Způsob hrazení sociálních služeb 

Způsob hrazení sociálních služeb závisí na konkrétním typu a formě služby.  Sociální péče, 

prevence a poradenství resp. výchovně – vzdělávací a oddychové aktivity mohou být 

poskytnuty bezplatně, u služeb jako je pobyt v DPS je naopak obvyklá plná úhrada. 

Většina sledovaných sociálních služeb pro obyvatele Sedlčanska je nicméně poskytována za 

částečnou úhradu (15 z 23) 

Hrazení sociálních služeb 
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4.5. Cílové skupiny 

 

4.5.1. Pro jaké klienty je služba určena 

Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin. Poskytovatelé sociální služby 

uváděli cílové skupiny klientů, podle charakteru jednotlivých služeb, v různé míře. Některá 

zařízení umožňují saturovat sociální potřeby více skupinám klientů, jiná sociální zařízení jsou 

určena jen pro jednu cílovou skupinu. 

Cílové skupiny sociálních služeb 

Cílové skupiny: Počet 

poskytovatelů 

 Osoby s tělesným postižením 9 

 osoby s mentálním postižením 8 

 osoby se zrakovým postižením 3 

 osoby se sluchovým postižením 2 

 osoby s duševním onemocněním 1 

 osoby s kombinovaným postižením 6 

 osoby s jiným zdravotním postižením 2 

 osoby HIV+ a nemocní AIDS  

 drogově závislí  

 Cizinci  

 Senioři 14 

 rodiny s dětmi 6 

 osoby ohrožené prostitucí  

 děti a mládež ohrožené delikvencí  

 osoby bez přístřeší  

 osoby v krizi 1 

 oběti násilí 1 
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 etnické menšiny  

 Uprchlíci  

 pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti 

 

 jiné (prosím uveďte):    

 

Cílové skupiny, které nebyly podchyceny v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro 

obyvatele Sedlčanska: HIV a nemocní AIDS, drogově závislí, cizinci, osoby ohrožené 

prostitucí, děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, uprchlíci 

a pachatelé trestné činnosti. Jde o to zjistit, zda v tomto případě neexistuje na území regionu 

Sedlčanska společenská objednávka pro nabídku sociálních služeb pro tyto skupiny či zda 

jsou to skupiny, na které by se další pomoc měla v budoucnu zaměřit. Spíše se však zdá, že 

tomu tak není a nebude. 

 

4.5.2. Věkové skupiny 

Věkové zastoupení cílových skupin klientů sociálních služeb zahrnutých do průzkumu je 

poněkud nerovnoměrné. Nejméně je zastoupena věková skupina mladších a starších dětí (7 

– 15 let), nejvíce skupina mladších a starších seniorů (nad 65 let). Někteří poskytovatelé 

sociálních služeb (2) věkové skupiny klientů nerozlišují. 

Můžeme nicméně konstatovat, že neexistuje věková skupina obyvatel Sedlčanska, která by 

byla v nabídce sociálních služeb opominuta.  

Věkové rozložení klientů sociálních služeb 

Věkové skupiny: Počet poskytovatelů 

a) Děti předškolního věku (do 6 let) 5 

b) mladší děti (7-10 let) 2 

c) starší děti (11-15 let) 2 

d) dorost (16-18 let) 3 

e) mladí dospělí (19-26 let) 7 
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f) dospělí (27-64 let) 9 

g) mladší senioři (65-80 let) 14 

h) starší senioři (nad 80 let) 10 

i) Věkové skupiny klientů nerozlišujeme 2 

 

4.6. Typy služeb 

 

Největší část poskytovatelů provozuje služby, spadající do oblasti vlastní sociální peče (18), 

méně je těch, kteří se zaměřují na preventivní sociální služby (9). Tři organizace v oblasti 

sociálních služeb se věnují sociálnímu poradenství. 

Počet poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb a počet pracovníků (v přímé péči o 

klienty k 30.6. 2009) v nich 

Sociální služby Počet poskytovatelů Počet 

pracovníků  

sociální poradenství  3 2 

osobní asistence   

pečovatelská služba  4 14,8 

tísňová péče   

průvodcovské a předčitatelské služby   

podpora samostatného bydlení 1 0,4 

odlehčovací služby  2 6,2 

centra denních služeb   

denní stacionáře  1 4 

týdenní stacionáře  1 6 

domovy pro osoby se zdravotním postižením  2 48,4 

domovy pro seniory  5 80 

domovy  se zvláštním režimem   
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chráněné bydlení  2 7 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 

  

raná péče  1 1 

telefonická krizová pomoc   

tlumočnické služby   

azylové domy   

domy na půl cesty 1 1,5 

kontaktní centra   

krizová pomoc   

nízkoprahová denní centra   

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež   

Noclehárny   

služby následné péče   

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  1 1 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením  

4 1 

sociálně terapeutické dílny 2 7 

terapeutické komunity   

terénní programy   

sociální rehabilitace   

 

K sociálním službám, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro obyvatele 

Sedlčanska nevyskytovaly, patří zejména: osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské a 

předčitatelské služby, tlumočnické služby, domovy se zvláštním režimem, telefonická krizová 

pomoc, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity 

Tyto absentující oblasti služeb v podstatě korespondují s neexistujícími zařízeními sociálních 

služeb, zmíněných výše v textu. Je to dané také metodikou typologie vyplývající z nového 
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zákona o sociálních službách, kdy denní stacionáře, domovy se zvláštním režimem, 

nízkoprahová denní centra, noclehárny a sociálně terapeutické komunity figurují jako 

sociální zařízení a zároveň jsou uváděny jako sociální služby. Zde je opět na místě zmapovat 

společenskou objednávku těchto sociálních služeb a rozhodnout o způsobech jejich saturace.  

 

Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby 

a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé 

péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory (celkem 80 přepočtených pracovníků) a 

domovy pro osoby se zdravotním postižením (48,4). Dále v pořadí figuruje pečovatelská 

služba (14,8), chráněné bydlení (7), sociálně terapeutické dílny (7), odlehčovací služby (6,2) a 

týdenní stacionáře (6). U dalších služeb se počet pracovníků pohybuje v řádu jednotek.  

 

 

4.7. Uživatelé služeb 

 

Počty uživatelů jednotlivých služeb jsou závislé na charakteru sociální služby, formě i časové 

náročnosti péče. Zejména u pobytových a dlouhodobých forem péče bývá počet klientů 

závislý na kapacitě zařízení.  

Celkový počet obsloužených klientů činí v tomto roce 1027 osob, což se v podstatě rovná 

rozsahu kapacity zařízení sociálních služeb, jak i uvádějí jednotlivý poskytovatelé (1025). 

Kapacitní bariéra je zřejmě také hlavním důvodem celkové stagnace počtu uživatelů: v roce 

2008 jich bylo 1011, v roce 2010 jich má být 1032.    

Nejvyšší počty uživatelů sociálních služeb – cca 1/3 celkového úhrnu - vykazují domovy pro 

seniory, dále to jsou sociálně aktivační služby pro efory a osoby se zdravotním postižením a 

také pečovatelské služby.  
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Rozsah služeb (kolik klientů a kolik služeb3) 

Počet beneficientů a služeb 
 2008 odhad 

2009 

Výhled 

2010 

1) sociální poradenství  
uživatelů 31 31 31 

2) osobní asistence  
uživatelů 6 6 6 

3) pečovatelská služba 
uživatelů 162 147 155 

4)  tísňová péče 
uživatelů    

5) průvodcovské a předčitatelské služby 
uživatelů    

6) podpora samostatného bydlení  
uživatelů 4 4 4 

7) odlehčovací služby  
uživatelů 6 3 0 

8) centra denních služeb 
uživatelů    

9) denní stacionáře  
uživatelů 16 16 16 

10)] týdenní stacionáře 
uživatelů 17 17 17 

11) domovy pro osoby se zdravotním postižením  
uživatelů 98 98 98 

12) domovy pro seniory  
uživatelů 370 370 370 

13) domovy se zvláštním režimem 
uživatelů    

14) chráněné bydlení  
uživatelů 0 3 3 

15) sociální služby poskytované ve zdravotnických zař. ústavní péče 
uživatelů    

16) raná péče  
uživatelů 50 60 60 

17) telefonická krizová pomoc 
uživatelů    

18) tlumočnické služby  
uživatelů    

19) azylové domy  
uživatelů 28 32 32 

20) domy na půl cest 
uživatelů    

21) kontaktní centra 
uživatelů    

22) krizová pomoc 
uživatelů    

23) nízkoprahová denní centra 
uživatelů    

                                                           
3
 Počet nabízených služeb v rámci uváděných sociálních služeb v jednotlivých letech neuvádíme, neboť ho 

(metodicky korektně) uvedla jenom mizivá část dotázaných. U většiny z poskytovatelů jejich evidence navíc ani  
neumožňuje vykazovat sledovaný údaj.  
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24) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
uživatelů    

25) noclehárny 
uživatelů    

26) služby následné péče 
uživatelů    

27) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
uživatelů 50 60 60 

28) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. 
Postižením 

uživatelů 150 150 150 

29) sociálně terapeutické dílny  
uživatelů 23 30 30 

30) terapeutické komunity 
uživatelů    

31) terénní programy 
uživatelů    

32) sociální rehabilitace 
uživatelů    

CELKEM 
uživatelů 1011 1027 1032 

 

 

4. 8. Kapacita a přístupnost služeb 

Přístupnost sociálních zařízení a služeb je závislá na charakteru poskytovaných služeb. Pro 

obyvatele Sedlčanska je nejvíce služeb přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a 

klienta (16 z 23).  

Přístupnost sociálních služeb 
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Kapacita sociálních služeb pro obyvatele Sedlčanska je podle hodnocení poskytovatelů 

většinou plně využita (19 z 23). Případ, že by zařízení mělo nadbytečnou kapacitu, se 

nevyskytnul.  

 

Kapacita sociálních služeb 

Kapacita našeho zařízení je vyšší než počet poskytovaných sociálních služeb                 0 

Kapacita zařízení je plně využita 19  

Kapacita zařízení nedostačuje poptávce po sociálních službách, které poskytujeme                 4 

 

O přístupnosti zařízení pro potenciální klienty spolurozhoduje i způsob úhrady služeb (viz 

výše), ale také materiálně – technická základna daných zařízení.     

Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních služeb je většině případů částečně či 

zcela vyhovující. Při hodnocení ze strany samotných poskytovatelů vysoce převažují kladná 

hodnocení nad negativními. Jediný poskytovatel použil při hodnocení (přístrojů) 

charakteristiku „zcela nevyhovující“.  

Prostory, ve kterých poskytovatelé fungují, hodnotilo 8 dotázaných jako částečně vyhovující 

a 7 jako zcela vyhovující. Pět poskytovatelů sociálních služeb hodnotilo prostory jako 

částečně nevyhovující a 3 nemají vlastní prostory. Více než ¾ vlastníků tedy shledává své 

prostory jako, v různé míře, vyhovující. 

Mobiliář v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb je hodnocen obdobně jako prostory, 

jen ještě větší část jich žádný mobiliář nevlastní (8). Oproti hodnocení prostor jsou při 

hodnocení mobiliáře v menší míře zcela spokojeni (7:5). 

Přístroje a vybavení byly ve většině případů hodnoceny jako vyhovující (5 a 5). Objevila se 

zde nicméně i jedna odpověď „částečně nevyhovující“ a 1 „zcela nevyhovující“. Skoro 

polovina poskytovatelů (11) ovšem žádné přístroje nevlastní.    
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Hodnocení prostor a vybavení poskytovatelů sociálních služeb 

 

 

 

4. 9. Standardy kvality 

 

Problematiku tvorby standardů kvality jsou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu 

nového zákona o sociálních službách. Přesto ještě v době, kdy průzkum probíhal (červenec 

2009) neměla standardy kvality stanoveny většina poskytovatelů sociálních služeb na 

Sedlčansku (13). Na „omluvu“ budiž konstatováno, že se to týká především zařízení výchovně 

vzdělávacích a oddychových, DPS a dalších malých zařízení. Velká zařízení, mající nejvíce 

klientů, samozřejmě tyto standardy kvality aplikují.  Standardy podle Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR používalo přitom 8 poskytovatelů. Ostatní organizace (2) měly standardy 

kvality určené buď vnitřním řádem, nebo jiným způsobem (viz graf na následující stránce). 

Na standardy kvality má vliv i výměna zkušeností mezi poskytovateli navzájem. Proto je 

zajímavým údajem i členství v různých profesních asociacích. Poskytovatelé sociálních služeb 

ve většině (12) uváděli, že nejsou členy žádné z asociací fungující v oblasti sociálních služeb 

ani v žádných profesních asociacích, 10 je členem jedné asociace a 1 je členem více asociací. 
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Standardy kvality 

 

 

 

4. 10. Struktura financování 

 

Problematika financování sociálních služeb je podle všeho dosti citlivá, ne všechny 

organizace poskytly údaje o finančních zdrojích (konkrétně 7 z 23). Někteří navíc uváděli 

(hlavně při odhadu roku 2010) jen otazníky, jiní konstatovali, odkud zdroje mají, bez uvedení 

částky. Další komplikace se týká poboček, kde neměli poskytovatelé podrobný přehled o 

finančních zdrojích, týkajících se speciálně Sedlčanska. Dále uvedená čísla jsou proto jen 

orientační, a to jak pokud jde o celkový obrat odvětví, tak pokud jde o zdroje, odkud 

přicházejí finance do sociálních služeb.  

I při tomto omezení je zřejmé, že obrat daného odvětví se na Sedlčansku pohybuje v řádu 

mnoha desítek milionů Kč (při údajích od 16 poskytovatelů jde řádově o 75 mil. Kč). Způsoby 

financování vyplývají z právní formy organizace – typické je přitom vícezdrojové financování: 

v průměru na 1 poskytovatele „připadaly“ bezmála 3 zdroje.  

Nejvíce poskytovatelů (rovnoměrně po 8) uvádělo dotace ze Středočeského kraje, dotace 

obcí Sedlčanska a úhrady za služby od uživatelů. Právě posledně jmenované jsou přitom 

největším finančním zdrojem (cca 60% úhrnu) 
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Žádný z poskytovatelů neuváděl finanční zdroje z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstva vnitra ČR, dotace Rady vlády pro národnostní menšiny, dotace Rady vlády pro 

záležitosti romské komunity ani dotace Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Vážnější 

je fakt, že žádný z poskytovatelů sociálních služeb na Sedlčansku dosud neobdržel žádnou 

dotaci z EU, a ani do budoucna s touto možností nepočítá.  

 

Finanční zdroje (v tis. Kč) 

Zdroj financí Počet poskytovatelů, kteří 

poskytli údaje 

2008 2009 2010 

 úhrady za služby (od uživatelů)  8 45732,6 44349 44641 

 členské příspěvky  4 126 85 90 

 finanční dary  4 95,6 79,5 76 

výtěžky ze sbírek  1  10 12 

5) dotace města Sedlčany resp. obce 

Sedlčanska  

8 1510 1717,6 1815 

6) dotace úřadu práce  1  200 240 

7) dotace Středočeského kraje  8 4088 7356 6400 

8) dotace Ministerstva práce a sociálních 

věcí  

5 24542 17272 21450 

9) dotace Ministerstva pro místní rozvoj     

10) dotace Ministerstva školství  1 440 440  

11) dotace Ministerstva vnitra     

12) dotace Ministerstva zdravotnictví  1 60 40  

13) dotace Rady vlády pro národnostní 

menšiny 

    

14) dotace Rady vlády pro záležitosti 

romské komunity 

    

15) dotace Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky 
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16) dotace Rady vlády pro rovné příležitosti 

žen a mužů 

    

17) dotace českých nadací  1  90 120 

18) dotace zahraničních nadací    100 

19) dotace z EU     

20) jiné: prodej, VZP  2 830 410 410 

CELKEM 44 77424,2 72053,1 75352 

 

 

4.11. Spolupráce s jinými organizacemi 

Poskytovatelé sociálních služeb spolupracovali zejména s jednotlivými obcemi Sedlčanska 

(21), dále s ostatními organizacemi sociálních služeb (13) a se Středočeským krajem (11). 

Zajímavá je v této souvislosti poměrně malá spolupráce mezi jednotlivými zařízeními na 

samotném území Sedlčanska. O tomto kontaktu informovala jen cca ¼ dotázaných 

poskytovatelů (6). Kontakty se zahraničními partnery neuvedl žádný poskytovatel. 

Hodnocení této spolupráce bylo převážně velmi příznivé, nejvíce pokud jde o vztah k obcím 

Sedlčanska resp. k jiným místním poskytovatelům sociálních služeb, nejméně u vztahu k 

komerční sféře, ani zde však průměrné známky hodnocení nepřesáhly „2“. 

Spolupráce s jinými subjekty 

 Počet poskytovatelů Průměr hodnocení 

S městem Sedlčany, resp. jinými obcemi Sedlčanska 21 1,19 

se Středočeským krajem 11 1,45 

ostatními organizacemi sociálních služeb 13 1,46 

s úřadem práce 4 1,25 

s podnikatelskými subjekty 6 2,00 

se zahraničními partnery   

s veřejností 7 1,57 

S místními poskytovateli sociálních služeb   6 1,17 
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4.12.  Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Sedlčansko 

 

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci. Dotazník slouží k získání aktuálních informací o poskytovatelích 

sociálních služeb v obcích Sedlčanska. Dotazník je určen pro všechna pracoviště, která poskytují sociální služby 

pro obyvatele tohoto území. Získaná data budou východiskem při zpracování plánu rozvoje sociálních služeb na 

Sedlčansku v souvislosti se zákonem o sociálních službách č.  108/2006 Sb.  

Jedním z výsledků akce bude vytvoření Katalogu, ve které budou uvedeni poskytovatelé služeb, kteří působí pro 

obyvatele Sedlčanska. Proto prosíme o pečlivé vyplnění údajů v následující tabulce: 

  

Název zařízení:  

Právní forma:  

Zřizovatel:  

Adresa:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

www:  

Ředitel/předseda:  

Kontaktní  osoba:  

Provozní doba:  

Kapacita zařízení:  

Máte v zařízení bezbariérový 

přístup? 

 

Pokud máte k dispozic a, můžete poskytnout prezentační materiály, brožurky, ceník, výroční zprávy, apod. pro 

prezentaci v Katalogu poskytovatelů služeb, prosím zašlete je spolu s vyplněným dotazníkem. 

 

Dále Vás prosíme o zodpovězení otázek na následujících stránkách. Na otázky prosím odpovídejte 

zakroužkováním zvolené varianty v předtištěných okénkách, popřípadě vypsáním do příslušných linek či tabulek. 
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1) Jaký je statut Vaší organizace? 

1 Občanské sdružení, 

2 obecně prospěšná společnost, 

3 církevní právnická osoba, 

4 nadace, nadační fond, 

5 organizace zřízená státem, 

6 organizace zřízená Středočeským krajem, 

7 organizace zřízená městem Sedlčany, 

8 organizace zřízená  jinou obcí Sedlčanska, prosím uveďte:…………………………………………. 

9 jiné (např. fyzická osoba), prosím uveďte:………………………………………………….. 

 

 

2) Uveďte prosím rok založení Vaší organizace:……………………………….. 
 

3) Je Vaše pracoviště pobočkou mateřské (zastřešující) organizace?  
(Pobočkou rozumíme pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno zastřešující 

(mateřskou) organizací.) 

1 Ano, je pobočkou 

2 Ne, není 

pobočkou 

 

4) Jaké formy sociálních služeb  nabízíte ve Vašem zařízení? 

 Ano ne 

a) Pobytové, 1 2 

b) ambulantní, 1 2 

c) terénní. 1 2 

 

5) Jak jsou služby nabízené ve Vašem zařízení přístupné uživatelům?  

 ano ne 

a) Volně přístupné nízkoprahové zařízení (bez doporučení a předběžné dohody), 1 2 

b) zařízení přístupné po vzájemné dohodě uživatele a poskytovatele služeb, 1 2 
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c) přístupné na doporučení třetí strany, 1 2 

d) přístupné pouze po formálním přijetí do péče. 1 2 

 

6) Jaký je počet pracovníků Vaší organizace (pobočky) ke dni 30. 6. 2009:  
Jste-li pobočkou mateřské organizace, uvádějte všechny údaje v dotazníku za Vaši pobočku. 

Jste-li mateřskou organizací, uvádějte všechny údaje v dotazníku za Vaši mateřskou organizaci. 

Pracovníci organizace: Stav k 30.6. 2009: 

počet pracovníků (fyzické osoby):  

přepočtený počet (pracovníků celkem):   

     - z toho přepočtený počet pracovníků v přímé práci s klienty:  

     - z toho přepočtený počet pracovníků v nepřímé péči s klienty:  

počet dobrovolníků :  

 

 

7) Jaké zařízení sociálních služeb Vaše organizace (pobočka) provozuje? Můžete označit více 
variant. 

1 centra denních služeb 

2 denní stacionáře 

3 týdenní stacionáře 

4 domovy pro osoby se zdravotním postižením 

5 domovy pro seniory 

6 domovy se zvláštním režimem 

7 chráněné bydlení 

8 azylové domy 

9 domy na půl cesty 

10 zařízení pro krizovou pomoc 

11 nízkoprahová denní centra 

12 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

13 Noclehárny 
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14 terapeutické komunity 

15 sociální poradny 

16 sociálně terapeutické dílny 

17 centra sociálně rehabilitačních služeb 

18 pracoviště rané péče 

19  jiné (prosím uveďte):  

 

8) Na jakou cílovou skupinu se Vaše organizace (pobočka) orientuje? 

 ano Ne 

1) Osoby s tělesným postižením, 1 2 

2) osoby s mentálním postižením, 1 2 

3) osoby se zrakovým postižením, 1 2 

4) osoby se sluchovým postižením, 1 2 

5) osoby s duševním onemocněním, 1 2 

6) osoby s kombinovaným postižením, 1 2 

7) osoby s jiným zdravotním postižením, 1 2 

8) osoby HIV+ a nemocní AIDS, 1 2 

9) drogově závislí, 1 2 

10) cizinci, 1 2 

11) senioři, 1 2 

12) rodiny s dětmi, 1 2 

13) osoby ohrožené prostitucí, 1 2 

14) děti a mládež ohrožené delikvencí, 1 2 

15) osoby bez přístřeší, 1 2 

16) osoby v krizi, 1 2 

17) oběti násilí, 1 2 

18) etnické menšiny, 1 2 

19) uprchlíci, 1 2 
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20) pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, 

1 2 

 21) jiné (prosím uveďte):  1 2 

 

9) Z jakých věkových skupin jsou uživatelé sociálních služeb poskytovaných Vaší organizací 
(pobočkou)? 

 ano Ne 

a) Děti předškolního věku (do 6 let), 1 2 

b) mladší děti (7-10 let), 1 2 

c) starší děti (11-15 let), 1 2 

d) dorost (16-18 let), 1 2 

e) mladí dospělí (19-26 let), 1 2 

f) dospělí (27-64 let), 1 2 

g) mladší senioři (65-80 let), 1 2 

h) starší senioři (nad 80 let), 1 2 

i) Věkové skupiny klientů nerozlišujeme. 1 2 

 

 

10) Jaký typ sociálních služeb Vaše organizace (pobočka) poskytuje? Můžete označit více variant. 
Zařazení proveďte podle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách. Uveďte prosím pro 
každou sociální službu ve Vašem zařízení počet pracovníků v přímé péči ke dni 30. 6. 2009.   

  Počet přepočtených                                                                                                  

pracovníků v přímé                               

péči k 30. 6. 2009 

1 sociální poradenství  

2 osobní asistence  

3 pečovatelská služba  

4 tísňová péče  

5 průvodcovské a předčitatelské služby  

6 podpora samostatného bydlení  

7 odlehčovací služby  
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8 centra denních služeb  

9 denní stacionáře  

10 týdenní stacionáře  

11 domovy pro osoby se zdravotním postižením  

12 domovy pro seniory  

13 domovy  se zvláštním režimem  

14 chráněné bydlení  

15 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  

16 raná péče  

17 telefonická krizová pomoc  

18 tlumočnické služby  

19 azylové domy  

20 domy na půl cesty  

21 kontaktní centra  

22 krizová pomoc  

23 nízkoprahová denní centra  

24 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

25 Noclehárny  

26 služby následné péče  

27 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

28 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

29 sociálně terapeutické dílny  

30 terapeutické komunity  

31 terénní programy  

32 sociální rehabilitace  
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11) Jaký je počet uživatelů (počet fyzických osob, které využily Vámi  nabízené služby) a počet 
služeb, které Vaše organizace poskytla v roce 2008, jaký je odhad na rok 2009 a výhled na 
příští rok 2010? Uveďte , prosím, u těch typů služeb, které jste označili v předchozí otázce č. 9. 
(Např. pan Novák čerpal ve Vaší organizaci v roce 2005 osm poradenských setkání a deset 

noclehů v azylovém domě. V takovém případě označíte v řádku 1 sociální poradenství, že pan 

Novák je  1 uživatel  a 8 služeb, zároveň v řádku 19  azylové domy, že pan Novák je 1 uživatel a 

10 služeb.) 

Počet beneficientů a služeb 

 

 2008 odhad 2009 Výhled 2010 

    

1) sociální poradenství 

uživatelů    

služeb    

2) osobní asistence 

uživatelů    

služeb    

3) pečovatelská služba 

uživatelů    

služeb    

4)  tísňová péče 

uživatelů    

služeb    

5) průvodcovské a předčitatelské služby 

uživatelů    

služeb    

6) podpora samostatného bydlení 

uživatelů    

služeb    

7) odlehčovací služby 

uživatelů    

služeb    

8) centra denních služeb 

uživatelů    

služeb    

9) denní stacionáře 

uživatelů    

služeb    

10)] týdenní stacionáře 

uživatelů    

služeb    
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11) domovy pro osoby se zdravotním postižení 

uživatelů    

služeb    

12) domovy pro seniory 

uživatelů    

služeb    

13) domovy se zvláštním režimem 

uživatelů    

služeb    

14) chráněné bydlení 

uživatelů    

služeb    

15) sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zař. ústavní péče 

uživatelů    

služeb    

16) raná péče 

uživatelů    

služeb    

17) telefonická krizová pomoc 

uživatelů    

služeb    

18) tlumočnické služby 

uživatelů    

služeb    

19) azylové domy 

uživatelů    

služeb    

20) domy na půl cest 

uživatelů    

služeb    

21) kontaktní centra 

uživatelů    

služeb    

22) krizová pomoc 

uživatelů    

služeb    

23) nízkoprahová denní centra 

uživatelů    

služeb    

24) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
uživatelů    
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služeb    

25) noclehárny 

uživatelů    

služeb    

26) služby následné péče 

uživatelů    

služeb    

27) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

uživatelů    

služeb    

28) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 
 

uživatelů    

služeb    

29) sociálně terapeutické dílny 

uživatelů    

služeb    

30) terapeutické komunity 

uživatelů    

služeb    

31) terénní programy 

uživatelů    

služeb    

32) sociální rehabilitace 

uživatelů    

služeb    

 

 

12) Jaká je územní působnost Vašeho zařízení? 

1 Město Sedlčany 

2 obce správního obvodu pověřeného úřadu Sedlčany 

3 okres Příbram 

4 Středočeský kraj 

5 Česká republika 

6 Jiné, prosím uveďte:………………………………………….. 
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13) Jakým způsobem hradí uživatelé služeb Vámi poskytované služby? 

1 Službu zcela hradí uživatel. 

2 Službu částečně hradí uživatel. 

3 Služba je uživatelovi poskytována bezplatně. 

 

14) Pokud službu hradí uživatel, uveďte, prosím, podle jakého dokumentu či vyhlášky je cena 
určována? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15) Jaké jsou finanční zdroje, zabezpečující chod Vaší organizace (pobočky)? Uveďte prosím výši 
finančního zajištění Vaší organizace z následujících jednotlivých zdrojů v roce 2008 a odhad na 
roky 2009 a 2010 v tis. Kč.  

Zdroj financí 2008 2009 2010 

1) úhrady za služby (od uživatelů)    

2) členské příspěvky    

3) finanční dary    

4) výtěžky ze sbírek    

5) dotace města Sedlčany (obce Sedlčanska, uveďte 

prosím……….) 

   

6) dotace úřadu práce    

7) dotace Středočeského kraje    

8) dotace Ministerstva práce a sociálních věcí    

9) dotace Ministerstva pro místní rozvoj    

10) dotace Ministerstva školství    

11) dotace Ministerstva vnitra    

12) dotace Ministerstva zdravotnictví    

13) dotace Rady vlády pro národnostní menšiny    

14) dotace Rady vlády pro záležitosti romské 

komunity 

   

15) dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky 
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16) dotace Rady vlády pro rovné příležitosti žen a 

mužů 

   

17) dotace českých nadací    

18) dotace zahraničních nadací    

19) dotace z EU    

20) jiné (prosím 

uveďte):………………………………………. 

   

 

 

 

16) Je kapacita Vašeho zařízení pro poskytování sociálních služeb dostačující? 

1 Kapacita našeho zařízení je vyšší než počet poskytovaných sociálních služeb. 

2 Kapacita zařízení je plně využita.  

3 Kapacita zařízení nedostačuje poptávce po sociálních službách, které poskytujeme. 

 

 

17) Existuje ve Vašem zařízení vnitřní systém sledování kvality poskytovaných služeb v písemné 
podobě? 

1 Nemáme zavedeny písemné standardy kvality. 

2 Máme zavedeny standardy kvality podle MPSV 

3 Máme svedeny standardy kvality podle vnitřního řádu 

4 Máme svedeny standardy kvality jinak, jak: 

 

 

18) V jakém stavu jsou prostory a vybavení Vašeho zařízení sloužící pro poskytování sociálních 
služeb? 

 Zcela vyhovující Částečně 

vyhovující 

Částečně 

nevyhovující 

Zcela nevyhovující Nemáme 

 a) Prostory 1 2 3 4 5 

b) Mobiliář  1 2 3 4 5 

c) Přístroje, 

technika 

1 2 3 4 5 
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19) Spolupracuje Vaše zařízení s následujícími subjekty? 

 ano ne 

a) S městem Sedlčany, resp. jinými obcemi Sedlčanska (uveďte prosím………..) 1 2 

b) se Středočeským krajem, 1 2 

c) ostatními organizacemi sociálních služeb, 1 2 

d) s úřadem práce, 1 2 

e) s podnikatelskými subjekty, 1 2 

f) se zahraničními partnery, 1 2 

g) s veřejností? 1 2 

h) S jinými organizacemi, jakými?....................................................................................... 1 2 

 

 

20) Pokud spolupracuje Vaše zařízení s uvedenými subjekty, jak tuto spolupráci hodnotíte? 
Odpovědi zaznamenejte u těch subjektů, které jsou uvedeny v otázce 18.  

 jednoznačně 

pozitivně 

spíše 

pozitivně 

spíše 

negativně 

jednoznačně 

negativně 

Neumí 

posoudit 

a) s městem Sedlčany (obcemi 

Sedlčanska), 

1 2 3 4 5 

b) se Středočeským krajem, 1 2 3 4 5 

c) ostatními organizacemi sociálních 

služeb, 

1 2 3 4 5 

d) s úřadem práce, 1 2 3 4 5 

e) s komerční sférou, 1 2 3 4 5 

f) se zahraničním partnerem, 1 2 3 4 5 

g) s veřejností? 1 2 3 4 5 

h) S jinými organizacemi, jakými? 1 2 3 4 5 
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21) Jste členem nějaké asociace? 

1 Ano jsme členy více asociací. 

2 Ano, jsme členem jedné asociace. 

3 Ne, nejsme členy žádné asociace. 

 

 

 

22) Má Vaše organizace zájem podílet se na tvorbě Komunitního plánu Sedlčanska? 

1 Ano, máme zájem. 

2 Nemáme zájem, z tohoto 

důvodu:………………………………………………………………………………………………….. 

 

23) Máte nějaké další připomínky a náměty týkající se sociálních služeb pro obyvatele Sedlčanska? 

 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a těšíme se na další spolupráci.  
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5. STRATEGIE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU 

SEDLČANSKA 
 

5.1. Struktura strategické část dokumentu 

 

Strategická část Komunitního plánu sociálních služeb definuje dlouhodobé, střednědobé i 

krátkodobé úkoly daného odvětví na Sedlčansku. Činí tak v hierarchické struktuře, jejíž vrchol 

tvoří deklarované dlouhodobé Poslání Komunitního plánu a komplexní Vize, která dává 

danému dokumentu zásadní orientaci. Na Vizi, ale také na Analýzu sociálních a 

ekonomických podmínek regionu a na výsledky Průzkumu mezi poskytovateli sociálních 

služeb na Sedlčansku, navazuje určení Prioritních oblastí, tedy těch sfér sociálních služeb, 

které se z hlediska budoucího rozvoje odvětví ukazují jako klíčová. Prioritní oblasti sociálních 

služeb Sedlčanska současně odpovídají zájmům specifických cílových skupin, jejichž potřeby 

jsou z kvalitativního či kvantitativního hlediska v regionu nejdůležitější. 

Pro každou z prioritních oblastí je následně zpracována tzv. SWOT analýza, které říká, jakými 

silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami jednotlivé oblasti „disponují“. Z výroků 

SWOT analýzy jsou pak odvozeny základní Opatření pro rozvoj sociálních služeb na 

Sedlčansku, tedy střednědobé souhrnné „politiky“, k jejichž realizaci se hlásí jak 

poskytovatelé a příjemci sociálních služeb, tak jejich zadavatelé. Opatření jsou konečně 

rozpracována do souboru konkrétních Aktivit, který definuje krátkodobé, nicméně potřebné 

kroky k naplnění celé „stavby“ strategie, počínaje Vizí a konče Opatřeními.   

Schematicky lze tuto strukturu znázornit následujícím způsobem:                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLÁNÍ A VIZE 

 

 

PRIORITNÍ OBLASTI 
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5.2.  Poslání a Vize komunitního plánování sociálních služeb v regionu 

Sedlčanska 

 

Poslání: 

Posláním komunitního plánování sociálních služeb 

Sedlčanska je slaďování nabídky sociálních služeb 

s reálnými potřebami regionu při optimálním využití 

reálných zdrojů a možností. 

 

 

 

 

SWOT ANALÝZY 

 

 

OPATŘENÍ 

 

 

AKTIVITY 
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VIZE rozvoje sociálních služeb 

Zajistit občanům Sedlčanska dostupné, efektivní a kvalitní 

sociální služby, odpovídající jejich potřebám a zachovat 

významné postavení odvětví sociálních služeb v sociálně – 

ekonomické struktuře regionu. 

 

 

 

5.3.  Prioritní oblasti 

 

Na základě výsledků sociálně – ekonomické analýzy, průzkumu u poskytovatelů sociálních 

služeb a po projednání v Řídící skupině pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb 

Sedlčanska byly stanoveny dále uvedené prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb. Pojem 

sociální služby je v této souvislosti chápán v širokém slova smyslu, čili nikoli pouze v rámci 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Prioritní oblasti současně nejsou chápany jako 

disjunktní, tj. mezi nimi navzájem nejen myslitelný, ale v mnoha případech i logický a 

prakticky potřebný překryv.  

 

1. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro seniory 
 

Sedlčansko vykazuje regresivní typ věkové struktury. Z prognózy věkové struktury vyplývá, že 

průměrný věk v regionu se bude v nadcházejících letech zvyšovat, přičemž lze tento nárůst 

považovat za velmi výrazný. Kromě demografického vývoje přirozenou měnou v rámci 

samotného regionu sehrává v tomto procesu významnou roli přírůstek počtu obyvatel 

vyšších věkových kategorií migrací. Současně lze předpokládat i prodlužování života občanů a 

s tím spojenou větší náročnost a vyšší požadavky na zdravotní a sociální péči. 

Cílová skupina: Senioři. 
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2. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro rodiny, děti a 
mládež 

Sedlčansko dlouhodobě ztrácí migrací věkově mladší skupiny obyvatel, což souvisí s polohou 

regionu v rámci Pražské – středočeské aglomerace. Sociální služby pro rodiny, děti a mládež 

mohou zvýšit atraktivitu pobytu v regionu pro tyto skupiny obyvatel, posílit jejich pocit 

spolupatřičnosti s regionem a současně zamezit hrozbě sociálně patologického chování. 

Cílová skupina: mladé rodiny s dětmi (včetně neúplných), dospívající mládež. 

 

      

3. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality služeb pro občany zdravotně postižené 
Na Sedlčansku přibývá, v souvislosti s procesem stárnutí populace, počet zdravotně 

postižených osob. Současně je v regionu lokalizováno několik zařízení neregionálního 

významu, poskytujících pomoc a služby takto postiženým osobám. Do budoucna lze 

předpokládat - v důsledku obecnému rozšiřování tzv. civilizačních chorob – nárůst požadavků 

na rozsah i kvalitu takto orientovaných sociálních služeb.  

Cílová skupina: zdravotně postižení občané     
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5.4. SWOT analýza v jednotlivých prioritních oblastech 

 

1. Cílová skupina: Senioři 

Silné stránky (S)                                               5 Slabiny (W)                                                       5  

o Existence dobře fungujících zařízení sociálních 
služeb pro seniory 

o Fungující Kluby důchodců 
o Zahájení komunitního plánování sociálních 

služeb 
o Existence katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb – dostatečná informovanost veřejnosti o 
nabídce služeb  

o Dobrá spolupráce obcí regionu se zařízeními 
sociálních služeb pro seniory  

o Nízký počet nestátních neziskových zařízení pro 
seniory 

o Chybí propojenost zdravotní a sociální péče - 
nevyjasněná kompetence zdravotní a sociální 
sféry v péči o seniory 

o Absence služby tísňové péče 
o Nedostatečné kapacity terénní pečovatelské 

péče 
o Únik významné části dávek sociální péče mimo 

sféru institucionálních poskytovatelů sociální 
péče. 

Příležitosti (O)                                                  8 Hrozby (T)                                                        3 

o Komunikace a setkávání seniorů 
o Zavedení systému monitorování seniorů a jejich 

zdravotního stavu 
o Rozšíření kapacit pečovatelské služby 
o Péče o aktivní život seniorů  
o Spolupráce místních neziskových organizací 
o Zvýšení počtu sociálních bytů pro seniory  
o Možnost využití finančních prostředků z fondů 

Evropské unie 
o Medializace dobrých příkladů služeb 

poskytovatelů v regionálním tisku 

o Změna dotační politiky kraje a obcí  
o Celospolečenské opomíjení seniorské otázky 
o Neschopnost seniorů adaptovat se na systém 

vyžadující aktivní přístup občanů v péči o sebe 
(dle zákona 108/2006 Sb.) 
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2. Cílová skupina : Rodina, děti a mládež 

Silné stránky (S)                                               2 Slabiny (W)                                                       5 

o Existence služeb a zařízení, poskytujících 
sociální služby pro rodinu, děti a mládež 

o Sportovní zázemí (sportovní kluby, hřiště) 
 

o Nedostatek nekomerčních volnočasových aktivit 
pro děti a hlavně pro mládež v adolescentním 
věku 

o nedostatečný počet nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež 

o Nedostatek dobrovolníků, věnujících se dětem 
o Neexistence psychologické poradny pro děti 
o Obtížná dostupnost bydlení pro mladé rodiny 

s dětmi 

Příležitosti (O)                                                  5 Hrozby (T)                                                        4 

o Vznik nekomerčních volnočasových center 
o Možnost využití finančních prostředků z fondů 

Evropské unie, krajských, městských a dalších 
zdrojů 

o Využití domova se zvláštním určením (Vojkov) 
o Rozšíření nabídky chráněného bydlení 
o Vznik chráněných dílen („sociální podnikání“) 

o Pokračující emigrace mladších věkových skupin 
z regionu 

o Zvýšení počtu dětí „z ulice“ – nárůst kriminality 
a sociálně patologického jednání 

o Špatně orientovaná nebo nedostatečná 
celospolečenská péče o rodinu a děti 

o Změna dotační politiky kraje a obcí  
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C) Cílová skupina: Občané zdravotně postižení 

Silné stránky (S)                                               6 Slabiny (W)                                                       7 

o Existence dobře fungujících zařízení sociálních 
služeb pro zdravotně postižené 

o Klub zdravotně postižených 
o Úspěšná integrace dětí se zdravotním 

postižením do běžných škol 
o Přístupnost zdravotní péče 
o Zahájení komunitního plánování sociálních 

služeb 
o Dobrá spolupráce obcí regionu se zařízeními 

sociálních služeb pro zdravotně postižené  
 

o Chybí propojenost zdravotní a sociální péče 
o Nevyjasněná kompetence zdravotní a sociální 

sféry 
o Chybí osobní asistenti 
o Nejsou chráněná pracoviště pro zdravotně 

postižené 
o Nedostatek finančních prostředků na budování 

bezbariérových chodníků, přístupů do veřejných 
budov 

o Nedostatek parkovacích míst pro zdravotně 
postižené 

o Chybí bezbariérové byty 

Příležitosti (O)                                                  7 Hrozby (T)                                                        3 

o Komunikace a setkávání zdravotně 
handicapovaných 

o Péče o aktivní život zdravotně postižených 
o Možnost koordinace zdravotních a sociálních 

služeb 
o Pravidelná setkávání jednotlivých poskytovatelů 

sociálních služeb 
o Spolupráce obcí s neziskovými organizacemi a 

jejich podpora 
o Možnost využití finančních prostředků z fondů 

Evropské unie, krajských, městských a dalších 
fondů 

o Vznik systému osobní asistence 

o Změna dotační politiky kraje a obcí  
o Nedůslednost stavebního úřadu při kontrole 

respektování stavebního zákona (bezbariérové 
přístupy apod.) 

o Neochota řidičů veřejné dopravy vůči zdravotně 
postiženým občanům 
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5.5. Přehled opatření v rámci jednotlivých prioritních oblastí 

 

1. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro seniory 

Opatření 1.1  Podpora aktivního života seniorů  

Opatření 1.2  Zajištění potřebného rozsahu, kvality a dostupnosti „klasických“ pobytových 

a terénních služeb pro seniory  

Opatření 1.3  Vznik služby tísňové péče 

 

2. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež 

Opatření 2.1  Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Opatření 2.2  Podpora rodin s dětmi v krizové situaci 

Opatření 2.3  Zajištění protidrogové prevence a řešení problematiky drogových závislostí 

 

3. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality služeb pro občany zdravotně postižené 

Opatření 3.1  Odstraňování bariér nejenom stavebního charakteru 

Opatření 3.2  Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob 

Opatření 3.3. Zřízení služeb osobních asistentů 

 

4. Společná opatření pro všechny prioritní oblasti 

Opatření 4.1.  Podpora využití finančních prostředků z fondů Evropské unie, krajských a 

dalších fondů  

Opatření 4.2.  Vytvoření systému informování občanů Sedlčanska o sociálních službách 

Opatření 4.3.  Podpora rozvoje sociálního bydlení 

 

(Celkový počet Opatření = 12) 

 



Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska 2009 
 

PROODOS PRAHA Stránka 99 
 

5.6. Opatření - popis  

 
1. Prioritní oblast: zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro seniory 

Opatření 1.1. 

 

Podpora aktivního života seniorů  

Charakteristika opatření 

 

 

Aktivitu seniorů je možno podpořit třemi způsoby – dostupností 

vzdělávání (pomáhá starším lidem zvládat nároky moderní společnosti 

a vytrhuje je tak z izolace), dostupností kulturních programů 

(pomáhají udržovat duševní svěžest a pohodu, jsou důvodem ke 

sdružování a komunikaci lidí) a rozšířením nabídky sportovních a 

sportovně – rehabilitačních aktivit. Nejúčinnější je přitom „podpora“ 

organizovaná v těchto směrech ze strany samotných seniorů, resp. 

jejich zájmových organizací. Proto je třeba podporovat jejich 

materiální vybavení.  

Podporován rovněž bude vznik nové služby, která by zajišťovala pro 

seniory kulturní a společenské vyžití prostřednictvím „asistenta“, 

který seniorům pomůže při orientaci v běžném životě. Nová služba 

zajistí databázi občanů, kteří by měli zájem seniorům pomáhat, bude 

aktivně vyhledávat a kontaktovat seniory, kteří o tyto služby projeví 

zájem. Velmi přínosné bude zapojit do této nové služby žáky místních 

škol (například při doplňování tzv. „druhé gramotnosti seniorů“, čili 

při práci s výpočetní technikou). Nabídku a poptávku po službě bude 

smysluplně propojovat.   

Odůvodnění opatření Podpora aktivního života soběstačných seniorů je předpokladem 

k zachování jejich tělesné a duševní svěžesti. Ta jim umožní žít co 

nejdéle v přirozeném sociálním prostředí bez závislosti na sociálních 

službách. 

V existujících aktivitách jsou nedostatečně nabízeny vzdělávací 

programy, které naučí seniory cizí jazyky, pracovat s informačními 

technologiemi atd.. 

V Sedlčanech existuje poměrně bohatá nabídka kulturních programů, 

ty jsou ale částečně nedostupné pro některé skupiny seniorů (lidé 

z venkova – doprava, zdravotně postižení – bariéry, sociálně slabí – 

ceny). Je potřeba hledat způsoby, jak zajistit dostupnost kultury všem 

seniorům (např. i s pomocí dobrovolnických „asistentů“). Totéž platí o 

dostupnosti sportovních a sportovně – rehabilitačních aktivit pro 

seniory. 
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Aktivity 1. Podpora vzdělávacích programů pro seniory 

2. Podpora dostupnosti kulturních programů pro seniory 

3. Rozšíření sportovních a sportovně – rehabilitačních aktivit pro  

    seniory 

4. Podpora materiálních podmínek seniorských organizací  

5. Podpora dobrovolnických aktivit ve prospěch seniorů 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

Počínaje rokem 2010 trvale 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení dodatečně v období realizace / město Sedlčany, obce 

Sedlčanska, Středočeský kraj 

Realizátor Domov pro seniory Sedlčany, město Sedlčany ve spolupráci s Klubem 

důchodců, obce Sedlčanska  

Výstup aktivit Nové vzdělávacích programů pro seniory 

Nové možnosti kulturního vyžití seniorů 

Zlepšení materiálních podmínek seniorských organizací  

Nové dobrovolnické aktivity ve prospěch seniorů 
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Opatření  1.2 

 

Zajištění potřebného rozsahu, kvality a 

dostupnosti „klasických“ pobytových a 

terénních služeb pro seniory 

Charakteristika opatření 

 

 

Standardní pobytové i terénní služby jsou v současné době 

poskytovány na Sedlčansku v rozsahu odpovídajícím stávající 

poptávce. V souvislosti se stárnutím populace a změnami ve stylu 

života ve společnosti, které omezují schopnost rodin v produktivním 

věku starat se o své seniory, se však již brzy může u těchto sociálních 

služeb objevit kapacitní nedostatek.   

Pokud jde o posílení terénní pečovatelské služby, jde v opatření o 

vytvoření podmínek pro zvýšení počtu zajišťovaných klientů a o 

prodloužení denní doby, po kterou je služba poskytována, případně i 

s využitím dobrovolných pomocníků. 

Pokud jde o pobytové služby je smyslem opatření včasná příprava 

provozovatelů na případné investiční rozšíření vlastních kapacit. 

Pokud jde o odlehčovací služby je jejich účelem pomáhat rodinným 

příslušníkům starat se o své blízké v domácím prostředí. Využívání 

služeb odlehčovací péče v době, kdy je pro rodinné příslušníky obtížné 

zajistit péči svým blízkým, je důležitou součástí celého systému 

služeb.  

Odůvodnění opatření Vzhledem k demografickému vývoji (stárnutí populace) bude narůstat 

potřeba poskytování sociálních služeb osobám se sníženou 

soběstačností, vyžadujících pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Tato pomoc může mít formu pobytové služby (v některém 

z existujících zařízení), nebo služby terénní (poskytována v místě 

trvalého bydliště seniora), s tím že jako „mezistupeň“ lze chápat tzv. 

odlehčovací služby.   

Aktivity 1. personální posílení pečovatelské služby v obcích Sedlčanska 

 2. poskytování terénních služeb i v odpoledních hodinách,   

 3. zavedení linka okamžité pomoci,  

 4. využití dobrovolníků při poskytovaní méně kvalifikovaných     

     terénních služeb 

5. zadání zpracování přípravné projektové dokumentace pro        

    rozšíření kapacit pobytové péče 
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6. vytipovat vhodná zařízení odlehčovacích služeb 

7.podpora mobilních odlehčovacích služeb 

Období realizace (rok) 

PŘEDPOKLAD 

2010 -2013 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení dodatečně v období realizace / město Sedlčany, obce 

Sedlčanska, Středočeský kraj,MPSV ČR, Fondy EU, uživatelé služby 

Realizátor Stávající provozovatele terénních a pobytových sociálních služeb 

Výstup aktivit 1. posílení kapacit pečovatelské služby v obcích Sedlčanska 

 2. přípravná projektové dokumentace pro rozšíření kapacit  

     pobytové péče 

 3. vznik nových mobilních odlehčovacích služeb 
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Opatření 1.3. 

 

Podpora služby tísňové péče 

 

 

 

 

 

Charakteristika opatření 

 

 

Tísňová péče je terénní služba, kterou je poskytována nepřetržitá 

distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými 

stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě 

náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba 

obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při 

krizové situaci a umožňuje naprogramování dalších funkcí. Stav 

klienta (senior, zdravotně postižený nebo osamělý občan) je 

nepřetržitě monitorován a umožňuje mu samostatný život ve svém 

domácím prostředí. V souvislosti se stárnutím populace se očekává 

zvyšování potřebnosti sociálních služeb a zájmu o tuto službu. 

Předpoklad pro zajištění této služby je zájem a technická připravenost 

ze strany vybraného poskytovatele terénní sociální služby 

(pečovatelské) nebo pobytového zařízení. 

Odůvodnění opatření V souvislosti k demografickému vývoji, stárnutí populace, lze 

předpokládat zvýšení zájmu o tuto službu. Zvýšení potřebnosti 

sociálních služeb tohoto typu vzhledem ke snížení soběstačnosti osob 

z důvodu věku a zhoršujícího se zdravotního stavu. 

Aktivity 1. Nalezení poskytovatele služby        

2. Poskytování služby tísňové péče 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

2010 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení dodatečně v období realizace/ město Sedlčany, obce 

Sedlčanska, Středočeský kraj, MPSV ČR, Fondy EU, uživatelé služby 

Realizátor Život 90 

Výstup aktivit Nová terénní sociální služba s distanční hlasovou a elektronickou 

komunikací s jejím uživatelem 
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2. PRIORITNÍ OBLAST: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI 

A MLÁDEŽ 

 

Opatření 2.1. 

 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a 

mládež  

Charakteristika opatření 

 

V opatření jde o to vytvořit pro děti a mládež, žijící na Sedlčansku 

atraktivní podmínky pro trávení volného času, a to zejména zlepšením 

nabídky sportovních a kulturních aktivit.  

 

Odůvodnění opatření Děti a mládež nemají dostatek zkušeností a příležitostí, aby mohly 

volný čas prožívat smysluplně, proto je nutné jejich volnočasové 

vedení. Největší problémy se projevují ve volném čase dětí, proto je 

nezbytné naplnění volného času konkrétními činnostmi. Cílem 

volnočasových aktivit je zlepšení životní situace dítěte (rozvíjení 

talentu a schopností jedinců, využívání volného času smysluplně a 

racionálně, navázání společenských kontaktů, otevřené doučování). 

Zvláštní pozornost zde bude věnována dětem a mládeži ze sociálně 

problematického prostředí, a to v podobě nabídky tzv. 

nízkoprahových zařízení resp. aktivit.    

Výsledkem těchto činností, realizací preventivních programů a 

volnočasových aktivit pro děti a mládež je pak snižování výskytu 

sociálně patologických jevů, to jest prevence. Cílem tohoto opatření 

je ale i širší socializace, snaha a podpora seberealizace, požadovaná 

hodnotová orientace a formování osobnosti. Není zaměřená pouze na 

podporu dětí, mládeže a rodin ohrožených sociální exkluzí, ale i na 

funkční rodiny a jejich podporu. Vytvořením motivačního prostředí 

pro efektivní využití volného času dětí a mládeže, pomoc v krizových 

situacích, hledání životních hodnot, rozvoj sociálního cítění.   

Aktivity 1. výstavba a údržba dětských hřišť v obcích Sedlčanska 

2. podpora tělovýchovných organizací při jejich práci s mládeží 

3. zřízení „nízkoprahového centra“ pro problematické skupiny 

mládeže  

4. dotování nákladů školám na mimoškolní kulturní aktivity 

5. realizace vzdělávací aktivity pro mladistvé s cílem motivovat  

    je k delšímu studiu a volbě povolání 



Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska 2009 
 

PROODOS PRAHA Stránka 105 
 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

Počínaje rokem 2010 trvale 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení dodatečně v období realizace/ město Sedlčany, obce 

Sedlčanska, Středočeský kraj, MPSV ČR, Fondy EU 

Realizátor Organizace tělovýchovy, školy, obce Sedlčanska 

Výstup aktivit 1. Nová dětská hřiště  

2. Aktivity tělovýchovných organizací při jejich práci s mládeží 

3. Nízkoprahové centrum pro mládež     

4. Mimoškolní kulturní aktivity organizované školami 

5. Vzdělávací aktivity pro mladistvé  
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Opatření 2.2. 

 

Podpora rodin s dětmi v krizové situaci  

Charakteristika opatření 

 

 

Opatření sleduje poskytování přechodných pobytových služeb, 

bezplatného poradenství a terapeutických služeb občanům v 

náročných životních situacích. Je poskytována formou ambulantní i 

pobytovou rodinám a dětem, které se nacházejí v situacích, kdy je 

ohrožen vývoj dětí nebo kdy je vývoj dětí ohrožen v důsledku dopadů 

dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami 

zvládnout. Součástí služby jsou důležité výchovné, vzdělávací i 

aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.    

Jedním z možných řešení je realizace skupinové psychoterapie v 

náročných životních situacích. Realizace skupinových setkání, 

setkávání s rodiči dětí, supervize a porady v pravidelných intervalech 

předpokládá ustavení stálé psychologické poradny. Vzhledem k 

důležitosti provázat ambulantní služby s pobytovými službami, je 

nezbytná kvalitní spolupráce různých typů zařízení.    

Vedle sociálního poradenství a psychoterapeutických aktivit je 

obsahem opatření i zvětšení azylových kapacit, jejichž smysl je 

poskytování pobytových služeb na přechodnou dobu osobám 

(zejména matkám s dětmi) v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Základními činnostmi služby je poskytnutí stravy nebo 

pomoc při jejím zajištění, poskytnutí ubytování, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Odůvodnění opatření Počet případů rodin s dětmi, které se dostanou do krizové situace, 

bude pravděpodobně narůstat. Na tuto situaci musí být příslušní 

poskytovatelé sociálních služeb připraveni.  

Aktivity 1. Podpora aktivit současných poskytovatelů těchto služeb  

2. Zřízení psychologické poradny 

3. Rozšíření azylových kapacit   

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

2010 – 2013 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení v období realizace / město Sedlčany, Středočeský kraj, 

MPSV ČR, Fondy EU, uživatelé služby 

Realizátor Současní poskytovatele příslušných služeb ve spolupráci s městem 

Sedlčany 
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Výstup aktivit 1. Poradenské služby pro rodiny s dětmi v krizové situaci  

2. Psychologické a psychoterapeutické služby 

3. Nové azylové kapacity 
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Opatření 2.3. 

 

Zajištění protidrogové prevence a řešení 

problematiky drogových závislostí 

Charakteristika opatření 

 

 

V opatření jde o vznik poradny pro osoby ohrožené drogou, případně 

jinými patologickými závislostmi, nabízející podporu i pro rodiče dětí, 

závislých na nealkoholových drogách. Poradenství bude mít formu 

individuální ve vztahu k osobám ohrožených drogou, případně 

skupinového poradenství a konzultace pro rodiče dětí, resp. 

rodinných příslušníků závislých na nealkoholových drogách. Služba 

pro klienty je bezplatná., je zaručena anonymita. 

Odůvodnění opatření Problematika drogové závislosti se nevyhýbá ani Sedlčansku a 

příslušné zařízení zde dosud chybí.  

Aktivity 1. poradenství pro osoby ohrožené drogou 

2. poradenství pro rodiče dětí, závislých na drogách 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

Ustavení poradny 2011 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení v období realizace / město Sedlčany, Středočeský kraj, 

MPSV ČR 

Realizátor Stanoven dodatečně 

Výstup aktivit 1. Poradenské služby pro osoby ohrožené drogou  

2. Poradenské služby pro rodiče dětí, závislých na drogách  
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3. PRIORITNÍ OBLAST: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY SLUŽEB PRO OBČANY ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

 

Opatření 3.1. 

 

Odstraňování bariér nejenom stavebního 

charakteru 

Charakteristika opatření 

 

 

Smyslem opatření je postupné odstranění barier, které v obcích 

Sedlčanska komplikují život zdravotně postiženým a seniorům – a to 

ve všech případech, pokud jde o technicky, ekonomicky a právně 

řešitelný problém. Pokud jde o samotné architektonické bariery, 

půjde o to náležitě upravit: 

Přechody pro chodce, nájezdy na chodníky 

Úprava parkoviště pro vozíčkáře 

Zřízení nových parkovacích míst pro vozíčkáře 

Přístup do zdravotních, kulturních a společenských zařízení  

Následně je potřeba dbát na to, aby při budování nových objektů 

v obcích regionu nevznikaly bariéry nové (dodržování stavebního 

zákona). 

Pokud jde o další bariery, k významným patří ve městě Sedlčany 

intenzivní automobilová (zejména nákladní) doprava procházející 

centrem, která představuje potenciální hrozbu pro osoby 

s pohybovým hendikepem. K dalším zdrojům komplikací pro 

zdravotně postižené osoby patří malý počet nízkopodlažních 

autobusů v regionální veřejné dopravě a obtížné zajišťování osobní 

dopravy do zdravotních a sociálních zařízení pro tyto osoby. V těchto 

případech jde v opatření o vytváření tlaku na modernizaci jejich 

vozového parku a o koupi auta pro příležitostnou dopravu zdravotně 

postižených osob.    

Svébytnou „bariérou“ je komplikovaná a nákladná dostupnost 

zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené i seniory, kterou by 

mělo řešit zřízení půjčovny. 

(problematika bezbariérového bydlení je řešena v rámci opatření 4.4.) 

Odůvodnění opatření Ve městě je mnoho architektonických bariér, které znesnadňují pohyb 

zdravotně postiženým občanům a seniorům, zároveň velmi komplikují 

život vozíčkářům. Vedle toho existují další bariéry rázu organizačního 

či psychologického.   
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Aktivity 1. Zmapování stavebních bariér 

2. Odstranění nejvážnějších stavebních barier na veřejných  

    prostranstvích obcí Sedlčanska 

3. Důsledná kontrola dodržování stavebního zákona ve vztahu  

    k bezbariérovému řešení 

4. Vyjednávání s veřejnými dopravci o častějším nasazování  

    nízkopodlažních autobusů na linkách regionu  

5. Pořízení auta k zajištění příležitostné dopravy zdravotně        

    postižených 

6. Zřízení půjčovny zdravotních pomůcek 

7. Podpora výstavby silničního obchvatu Sedlčan 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

Postupně počínaje rokem 2010  

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení v období realizace / město Sedlčany, Středočeský kraj, 

MPSV ČR 

Realizátor Stanoven dodatečně 

Výstup aktivit 1. Odstranění nejvážnějších stavebních barier 

2. Častější nasazování nízkopodlažních autobusů na regionálních  

    linkách 

3. Pořízení auta pro zdravotně postižené 

4. zavedení služby půjčování zdravotních pomůcek  
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Opatření 3.2. 

 

Podpora zaměstnávání zdravotně postižených 

osob 

Charakteristika opatření 

 

Obsahem opatření je - ve  spolupráci s úřadem  práce -   podporovat  

rozvoj chráněných dílen v regionu 

Odůvodnění opatření Smyslem opatření je zvýšit možnost zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, které se nemohou zapojit v rámci otevřeného trhu práce. 

Aktivity 1. Na základě potřeb osob se zdravotním postižením podporovat  

    vznik dalších chráněných dílen  

2. spolupráce s Úřadem práce 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

Počínaje rokem 2010 trvale 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanoven dodatečně/ Úřad práce Příbram 

Realizátor Stanoven dodatečně (organizace komerčního i neziskového sektoru) 

Výstup aktivit 1. Vytvoření žádoucího počtu pracovních míst v chráněných dílnách 
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Opatření 3.3. 

 

Zřízení služeb osobních asistentů 

Charakteristika opatření 

 

Cílem tohoto opatření je vybudováním sítě kvalitních asistentů, kteří 

budou provozovat služby nepřetržitě. Vzdělaní asistenti zajistí 

přirozené zapojení zdravotně postižených do společnosti. Je důležité, 

aby asistenti byli vzdělaní i v oblasti speciálně pedagogické, vývojové 

psychologie, základech zdravotnického vzdělání, první pomoci, a to při 

poskytování služeb zdravotně postiženým dětem, resp. při realizaci 

volnočasových aktivit.  

K zahájení vybudování sítě je potřeba zmapovat požadavky na osobní 

asistenci a vytipování vhodných lektorů. Žádoucí je vytvořit nejen 

databázi osobních asistentů, ale i databázi uživatelů služeb.   

Odůvodnění opatření Poskytování služeb osobám se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném sociálním prostředí jim zajišťuje plnohodnotný život. 

Aktivity 1. Zmapování potřeb osobní asistence 

2. Vytipování a vyškolení lektorů 

3. Vzdělání a zaměstnání osobních asistentů  

4. Podpora rozvoje asistenčních služeb 

Období realizace (rok)  

PŘEDPOKLAD 

2010 

Finanční náklady/zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanoven dodatečně 

Realizátor Stanoven dodatečně 

Výstup aktivit 1. Vytvoření žádoucího počtu osobních asistentů 
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4. Společná opatření pro všechny prioritní oblasti 

 

Opatření 4.1. 

 

Podpora využití finančních prostředků z fondů 

Evropské unie, krajských a dalších fondů 

Charakteristika opatření Smyslem opatření je zefektivnění využívání vnějších finančních 

prostředků pro rozvoj sociálních služeb v regionu, neboť získávání 

těchto prostředků (speciálně ze SF EU) je pro některé poskytovatele 

sociálních služeb administrativně velmi náročné. Podpora v této 

oblasti bude mít formu poradenství, vytipovávání vhodných projektů 

a spolupráce v administraci projektů.    

Odůvodnění opatření Viz Charakteristika opatření  

Aktivity 1. Zajištění kontaktní osoby poskytující poradenství v oblasti k 
čerpání vnějších finančních prostředků,   

2. Zajištění informací o možnosti získávání finančních prostředků.                                

Období realizace  (rok) 

PŘEDPOKLAD 

Počínaje rokem 2010 trvale 

Finanční náklady/ zdroje 

PŘEDPOKLAD 

50.000,- Kč ročně/ Svazek obcí Sedlčanska, Středočeský kraj                                       

Realizátor Svazek obcí Sedlčanska                                    

Výstup aktivit 1. Poskytnuté informace o vnějších finančních zdrojích  

2. Spolupráce při zpracování a administraci projektových žádostí  
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Opatření 4.2. 

 

Vytvoření systému informování občanů 

Sedlčanska o sociálních službách 

 

 

 

 

 

Charakteristika opatření 

 

 

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb Sedlčanska 

(dále jen „KPSS“) byl v létě 2009 byl zpracován předběžný KATALOG 

poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb na Sedlčansku, 

který však existuje pouze v elektronické podobě, zveřejněné na 

internetových stránkách města Sedlčany.  

Tento Katalog je třeba upřesnit na základě podrobných a aktuálních 

informací od jednotlivých poskytovatelů a následně zajistit jeho 

průběžnou aktualizaci s roční periodicitou.  

Takto průběžně aktualizovaný Katalog bude zveřejněn na 

internetových stránkách města Sedlčan a regionu Sedlčanska, a 

souběžně bude připraven v tištěné formě, která bude k dispozici na 

Informačním středisku Sedlčanska, na Obecních úřadech 

zainteresovaných obcí a u jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb. Na stejných místech by rovněž měl být Katalog k dispozici ve 

zvukové verzi pro osoby nevidomé a slabozraké. 

Katalog by měl obsahovat informace nejen o základních druzích a 

formách sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, ale i o tzv. ostatních službách, 

které spoluvytvářejí příznivé podmínky pro život vybraných cílových 

skupin.  

K informování veřejnosti o nabídce sociálních služeb – představení 

jednotlivých poskytovatelů sociálních a ostatních (souvisících) služeb 

dále využít regionální tisk a setkání s veřejností, a to v zájmu zajištění 

zpětné informační vazby o účelnosti a efektivitě nabízených sociálních 

služeb.  

Tím bude současně zajištěna informační základna pro periodickou 

aktualizaci KPSS jako celku. 

Odůvodnění opatření Zapojení veřejnosti a trvalá informační výměna je základní 

podmínkou plánování sociálních služeb a principem metody 

komunitního plánování. Veřejnost je možné oslovit prostřednictvím 

různých společenských akcí a setkání (např. formou pouliční 

prezentace poskytovatelů sociálních služeb s doprovodným 

programem). 

Základním smyslem existence Katalogu je ovšem průběžné 

informování o službách a podmínkách jejich poskytování ze strany 

jednotlivých poskytovatelů.  
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Aktivity 1. Vytvoření 1. Katalogu poskytovatelů sociálních a ostatních služeb  

2. Medializace 1. Katalogu 

3. Vznik Fóra poskytovatelů sociálních služeb na Sedlčansku  

3. Veřejná setkání s poskytovateli sociálních služeb 

4. Zajištění průběžné aktualizace Katalogu                                 

Období realizace  (rok) 

PŘEDPOKLAD 

Počínaje rokem 2010 trvale 

Finanční náklady/ zdroje 

PŘEDPOKLAD 

0 (aktivita realizována v rámci rozpočtové kapitoly OSV MÚ Sedlčany)                                      

Realizátor město Sedlčany a Sdružení obcí Sedlčanska                                    

Výstup aktivit 1. Katalog poskytovatelů sociálních služeb  

2. Články v regionálním tisku   

3. Konání akce – Setkání s poskytovateli sociálních služeb 

4. Ustavení Fóra poskytovatelů sociálních služeb na Sedlčansku 
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Opatření 4.3. 

 

Podpora rozvoje sociálního bydlení 

Charakteristika opatření Smyslem tohoto opatření je vytvořit prostupný systém bydlení tak, 

aby člověk, který nežije v podmínkách, které mu vyhovují, měl 

možnost své bydlení změnit. Je potřeba zajistit, aby systém správy a 

přidělování sociálních bytů byl pro sociálně slabé uživatele prostupný 

„dovnitř i ven“, tj. při řádné správě a platební morálce umožňoval 

zlepšení bytové situace a vystoupení ze sociálně vyloučené lokality a 

naopak při zadlužování a špatné správě bytu znamenal propad v 

kvalitě bydlení. Je žádoucí ve městě Sedlčany (a v menší míře i 

v dalších obcích regionu) zavést systém tzv. „schodišťového bydlení“, 

podpořený intenzivní terénní sociální prací a sociálním poradenstvím.    

V tomto systému vytváří poskytovatel sociálních služeb ve 

vyčleněných bytech, jejichž vlastníkem je město nebo jiný nekomerční 

subjekt, podmínky pro začlenění sociálně slabých občanů do běžného 

nájemního bydlení. Jsou jasně stanoveny podmínky bydlení a 

možnosti, jak bydlení získat. Tyto podmínky musí korespondovat s 

dalšími složkami řešení otázky sociálně vyloučených tak, aby systém 

byl komplexní - získání „přiměřeného“ bydlení, úzce souvisí s 

nastartováním řešení dalších problémů lidí v sociální oblasti, např. 

vzdělávání, přístupu na trh práce apod.    

„Schodišťový systém“ bydlení zahrnuje vytvoření systému přidělování 

a disponování s byty, který je jednoduchý, transparentní a zaručuje při 

splnění daných podmínek postup o úroveň výše nebo níže. Bydlení v 

rámci „schodišťového systému“ nabízí mnoho různých úrovní. 

Především jeho spodní části umožňují osobám, které projeví snahu a 

motivaci a splní předem formulované a jasné podmínky, zlepšit 

úroveň svého bydlení a tím i celého života.    

Přestože, že obce (a speciálně město Sedlčany) stále vlastní velkou 

část místního bytového fondu, je třeba při rozšiřování počtu bytů se 

sociálním určením do budoucna počítat i s novou investiční výstavbou 

(s využitím státních podpůrných programů). V těchto případech je 

třeba dbát na to, aby dostatečná část nových bytů byla řešena jako 

komplexně bezbariérová. Odstraňování stavebních bariér v obytných 

domech bude podporováno i u stávajícího bytového fondu. 

Preferovány budou bezbariérové úpravy v lokalitách, v nichž již dnes 

zdravotně postižení bydlí.  

Jako zvláštní případ tzv. sociálních bytů lze chápat systém 

podporovaného (chráněného) bydlení, který umožňuje 

handicapovaným spoluobčanům zůstat v běžném prostředí a v tomto 

prostředí využívat poskytované sociální služby. Jedná se o poskytnutí 
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služby v bytě, který pro uživatele představuje domov a má všechny 

náležitosti bytu. Posilují se tím přirozené sociální vazby a přirozená 

sociální síť podpory. Obyvatelé jsou vedeni a motivováni k 

samostatnosti, rozhodují o věcech, které se jich dotýkají.  

Odůvodnění opatření Pojem „sociální bydlení“ není v ČR obsahově zakotven. Přitom je 

zřejmé, že „přiměřené bydlení“ představuje základ spokojeného a 

důstojného života i úspěšné sociální integrace. Tento rozpor je třeba 

řešit vytvořením jasných podmínek, za kterých bude moci každý 

občan bydlet podle svých sociálních možností, čili vznikem 

jednotného systému disponování s byty v obecních fondech, který je 

transparentní, prostupný pro uživatele a garantovaný městem 

Sedlčany, resp. dalšími obcemi Sedlčanska s vlastním bytovým 

fondem. Tím dojde ke snížení počtu osob sociálně vyloučených jejich 

zapojením do společnosti a snížení všech negativních jevů spojených 

se sociálním vyloučením.   

Vedle podpory „klasického“ sociálního bydlení“ je třeba rozšířit 

možnosti dostupného bydlení pro zdravotně hendikepované 

spoluobčany, a to podporou chráněného bydlení a odstraňováním 

stavebních bariér v obytných domech. To by mělo dát dotčeným 

občanům možnost svobodné volby lokality, kde chtějí žít a jejich 

plnohodnotné zařazení do společnosti. 

Aktivity 1. Zmapování stávajících potřeb bezbariérového bydlení 

2. Podpora bezbariérového bydlení  

3. Podpora chráněného bydlení   

 3. Zavádění systému „schodišťového bydlení“ 

 4. Vytipovat vhodné městské (obecní) pozemky pro výstavbu 

sociálního bydlení    

 5.  Rekonstruovat stávající bytový fond pro účely sociálního bydlení     

Období realizace  (rok) 

PŘEDPOKLAD 

Postupně počínaje rokem 2010  

Finanční náklady/ zdroje 

PŘEDPOKLAD 

Stanovení v období realizace / město Sedlčany, obce Sedlčanska, 

MPSV ČR, MMR ČR 

Realizátor město Sedlčany, obce Sedlčanska, poskytovatelé terénních sociálních 

služeb 
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Výstup aktivit  1. Zvýšení počtu bezbariérových bytů  

 2. Zvýšení počtu bytových jednotek v systému chráněného  

     bydlení   

 3. Funkční systém „schodišťového bydlení“, propojující sociální  

     bydlení s komplexem sociálních služeb  

 4. Nová výstavba sociálního bydlení       
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5.7. Vyhodnocení ankety o potřebnosti sociálních služeb 

 

Anketa (realizovaná v říjnu 2009) se týkala potenciálních uživatelů sociálních služeb, 

respondenty tedy byla „laická veřejnost“ Sedlčanska. Celkem se shromáždilo 57 dotazníků, 

z toho 51 byly dotazníky vyplněné individuálně (na základě dotazníků zveřejněného 

v listopadovém čísle Radnice) a 6 byly dotazníky vyplněné starosty obcí, které by měly 

representovat obecný názor občanů dané obce. Vzhledem k důsledné anonymitě 

dotazníkového šetření však není možné od sebe odlišit ani individuální versus „hromadné“ 

dotazníky, ani to, z kterých obcí ony „hromadné“ dotazníky pocházejí. Z tohoto důvodu se 

také nelze vyjádřit k míře representativnosti získaných odpovědí.     

Kladem ankety byla naopak značná aktivita respondentu: odráží se v takřka stoprocentním 

vyplnění všech rubrik dotazníku. Poměrně časté (12) byly i případy slovních odpovědí na to, 

kterou sociální službu v Sedlčanech a na Sedlčansku respondent postrádá. 

 

Pokud jde o hodnocení preferencí v dotazníku nabízených služeb, o výsledku informuje dále 

uvedená tabulka (hodnoceno dle „školního“ známkování: 1 = nejvíce potřebné, 5 = nejméně 

potřebné). „Tučně“ jsou zvýrazněny nejvíce preferované služby, kurzívou naopak služby 

preferované nejméně.   

Název služby Známka Počet 

odpovědí 

Průměr 

 1 2 3 4 5   

Rozšíření služeb denního stacionáře pro 

seniory 

20 14 11 5 5 55 2,29 

Vznik služby tísňové péče 21 12 13 6 4 56 2,29 

Protidrogová poradna 21 18 7 3 6 55 2,18 

Psychologická poradna pro rodiny a mládež 23 17 9 4 3 56 2,05 

Služba osobní asistence pro tělesně 

postižené  

24 20 7 1 3 55 1,89 

Výstavba a údržba dětských hřišť 20 19 9 2 5 55 2,15 

Výstavba sociálních bytů 17 17 14 3 4 55 2,27 

Chráněné dílny pro zdravotně postižené 12 14 18 5 6 55 2,62 
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Pořízení auta k zajištění dopravy zdravotně 

postižených 

20 11 13 3 8 55 2,42 

Rozšíření nabídky přednášek a dalších akcí 

pro trávení volného času pro seniory 

7 12 18 9 9 55 3,02 

Zmapování a postupné odstraňování 

stavebních bariér ve vztahu k seniorům a 

zdravotně postiženým 

27 19 7 2 1 56 1,77 

Podpora prevence sociálně patologických 

jevů ve školách 

25 17 10 1 3 56 1,93 

Podpora dobrovolnického programu 

v sociálních službách pro nezaměstnané 

17 13 16 3 6 55 2,42 

                

Pokud jde o slovní odpovědi na to, které další sociální služby jsou v Sedlčanech a na 

Sedlčansku postrádány, resp. která by se měla rozšířit, shromáždila anketa celkem 10 

námětů: 

Lepší informovanost (1) 

Aktivační centrum pro seniory s Alzheimerem (1) 

Sportovní a rekondiční centrum (1) 

Rozšíření domova důchodců a/nebo DPS (3) 

Nízkopodlažní autobusy (1) 

Postavit více laviček ve městě (1) 

Chybí DDM (1) 

Chybí koordinátor sociálních služeb (1) 

Chybí pedagogicko-psychologická poradna pro děti a mládež (1) 

Požadavek levnější zdravotnické péče (1) 

 

 


