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Výsledky průzkumu – podklad pro plán rozvoje TJ Sokol Roztoky u Prahy 

 

 

      Děkuji všem, kteří jste vyplnili dotazník a poslali. Vaše názory byly předneseny na schůzi 

nově zvoleného výboru TJ Sokol Roztoky u Prahy.  

 

     Rozvoj areálu je dlouhodobý úkol výboru, některé podněty z Vaší strany budeme 

realizovat v blízké době, např. kulturní a sportovní akce i pronájem přísálí na škol. rok 

2010/2011. Mnohé však  závisí na schvalování žádostí o dotace. Například malé dětské hřiště 

pro nejmenší, lavičky a stoly jsme měli zpracované  v žádosti o dotaci Letiště Praha i ČEZu. 

Bohužel, byly vybrány jiné subjekty. Děkujeme za Vaši nabízenou pomoc při kulturních či 

sportovních akcích. a případnému sponzorování.  Rádi se na Vás obrátíme.  

 

    Pokud máte zájem Vy  nebo víte o někom, kdo by vedl hodiny aerobiku, zumby a dalších 

jmenovaných aktivit, o které byl zájem v dotazníku, neváhejte a kontaktujte nás.  

  

     S výsledky průzkumu se budete moci seznámit na internetových stránkách Sokola  

http://sokol-roztoky.czechian.net  . 

 

                                                                                    Renáta Kolářová 

                                                                      jednatelka TJ Sokol Roztoky u Prahy 

 

Volnočasové aktivity v centru města (stručně popište/zaškrtněte svůj názor a 

svůj námět na zlepšení či související komentář)  

 

1.Využíváte pro sportovní aktivity Vy nebo Vaše děti sokolovnu a areál TJ Sokola?  

            Ano    40 

            Ne         6 

 

    V rámci TV a sportovních kroužků základní školy? 

ano    33 

 ne     13 

                 

2. Jaké možnosti pro volnočasové aktivity Vám chybí v Roztokách?  Stručně 

napište jaké? 

Respondenti napsali: 
 Dráha pro kolečkové brusle 

Aerobic pro děti 

Taneční krouţky pro malé děti od 3 let 

http://sokol-roztoky.czechian.net/
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Cyklostezky 

Kino 

Koncerty, zábavy, koupaliště 

Zábavy,plesy, bály, maškarní, více akcí pro to, aby se lidé 

Scházeli a bavili se, 

Plavání 

Squash 

Větší prostor pro hraní stolního tenisu 

Více parkových ploch 

Více sportovních aktivit zaměřených na menší děti – chlapce 

Vodácký oddíl – loděnice 

Bazén-aquapark, badminton pro děti, kvalitnější kurzy fotbalu a volejbalu 

Hokej, cyklistika pro děti (po chodníkách a silnicích se v Roztokách nedá jezdit, atletika, 

tenis (TŠ v Ţalově je předraţená) 

Plavecký bazén/koupaliště 

Cvičení pro děti, jako dítě jsem chodila do Sokola, cvičení na nářadí a prostná, míčové hry, 

takový všeobecný tělocvik 

Nevím 

Myslím si, ţe po rekonstrukci areálu Sokola bude areál vyhovující pro většinu sportovních 

aktivit občanů 

Bazén 

Nechybí 

Plavání, fitness, aerobic studio (pilates, bosu, trampolínky, spinning 

Hala na badminton a squash, další dětské hřiště 

Uvítali bychom ještě jednu tělocvičnu (asi v rámci školy) 

Plavání, P class, power joga, v časech dostupných pro maminky, tj. nejdříve od 19h, 

Dráha pro kolečkové brusle 

Více „profesionálního“ aerobiku pro ţeny, který bohuţel dokázaly předcvičovat jen ve 

čtvrtek od 20 hod. cvičitelky Zdena a Dáša. Tyto cvičitelky by tělocvičnu určitě 2krát týdně 

zaplnily. 

Chybí mi cvičení pro ţeny v přijatelnější dobu neţ je osm večer. Po celém dni s dětmi uţ 

nemám sílu. Dřívější čas by byl lepší 

Napadl mě petanque, ale uţ to vidím v plánu- je to daleko.. 

Plovárna??? 

Lezecká stěna 

Bazén, vnitřní hřiště na badminton nebo squash, posilovna s trenérem 

Jednoznačně bazén 

Volně přístupné hřiště na cokoliv 

Neplacená hřiště na volejbal a basketbal s kvalitním povrchem, kvalitní fitness, dráha pro 

kolečkové brusle. Zdůrazňuji neplacená sportoviště – protoţe jenom ta přitáhnou na hřiště 

děti – jen tak si přijít zapinkat, zaházet na koš, zahrát vybíjenou. Stávající oplocená hřiště 

jsou sice pěkná, ale děti na jejich pronájem nemají.. 

Bazén 

V oblasti sportu: tělocvična pro školu v Roztokách, nejméně jedno hřiště pro fotbálek (pro 

děti), klubovny pro spolkovou činnost, Hřiště pro petanque. 

 

 

3. Jaké nedostatky vám vadí v areálu TJ Sokol? Stručně napište jaké? 

Respondenti napsali: 

Celková zchátralost 
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Dětské hřiště (prolézačky, pískoviště), šatny a zázemí k venkovním antukovým kurtům, 

Pořádné lavičky 

Lepší zázemí pro sporty v letních měsících 

Menší dětské hřiště pro děti 0-6 let 

Nedostatky by se našly, ale myslím, ţe areál funguje bez problémů a postavení 

Víceúčelového hřiště a hřiště na beach byl velmi dobrý nápad 

Není moţnost navštěvovat hřiště v jakoukoliv dobu – osvětlení 

Neuspokojivá kvalita pánských sprch a wc 

Pro veřejnost – myšleno jako „vyuţití pro jednotlivce“ – jakoby TJ Sokol ani 

neexistovalo (kromě bruslení v zimě) 

Stav atletického stadionu 

Škvárová dráha 

Toalety, staré prostory, 

V první řadě je to především spousta nevyuţitého prostoru, dále také neupravenost 

stávajícího. Představovala bych si zde moderní sportovní areál s všestranným vyuţitím. 

Na místě budovy bych viděla novou, moderní, s bazénem a saunou v přízemí a 

tělocvičnou v patře… Dále by zde mohly být prostory pro podnikání v oblasti wellness a 

fitness v areálu by mohly být prvky pro cvičení a protaţení těla venku 

Vysoké poplatky za pronájem nového víceúčelového hřiště 

Zanedbanost areálu 

Zázemí – wc, šatny v sokolovně zázemí pro venkovní hřiště 

Ţádné nedostatky nevidím 

Ţádné 

Zastaralé umývárny, občas nedostatečná komunikace s trenéry, nevidím do účetnictví 

(není mi jasné, za co všechno platíme) (pozn. hospodářka TJ kdykoliv zodpoví-viz 

Kontakty) 

Zázemí pro malé děti – pískoviště, houpačka, atd., přivítala bych lepší toalety a sprchy a 

lepší zabezpečení šaten (ztrácí se tam věci), krouţky i v pozdějších odpoledních 

hodinách 

Zastaralé prostory 

Zamykatelné šatny – jak vidím, je to jiţ v plánu 

Zápach v sokolovně pocházející z hospody U Sokolovny (pozn.  uţ není, zazděny 

spojovací dveře) 

Víceúčelové hřiště – vysoké ceny za vstup pro jednotlivce 

Otevřený areál pro veřejnost 

Neshledávám ţádné nedostatky 

S provozem jsem spokojená 

Ţádné nedostatky, to co by potřebovalo vylepšit je Vámi plánované, zatím vše slouţí 

v rámci moţností 

Časová přetíţenost Sokola, není moţno vkloubit do rozvrhu nové aktivity, nedostatek 

prostoru pro nejmenší děti (babyboom), byla by vhodná rekonstrukce sociálního 

zařízení 

Ţádné nedostatky 

Lepší zázemí – šatny a WC, sprchy 

Rekonstrukce toalety a sprch 

Chybí mi toalety a šatny u venkovních hřišť a dětské hřiště pro nejmenší 

Špatné sociální zázemí – záchody a velmi špatné sprchy. Prostor pro zouvání obuvi a její 

odkládání je malý a v zimě se stejně našlape špína na cvičební obuv při přechodu 

z šatny pro boty do šaten pro převlékání. 

Horší soc. zařízení 
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Chtěla jsem psát o počtu WC, ale i to bude v jednání.. 

Zastaralé vybavení včetně modernizace budovy sokolovny – uzamykatelné skříňky.. 

Zlepšení řešení šaten a přezouvání – rozdělení čistého a špinavého provozu 

Špatná koordinace vyuţívání venkovních sportovišť, neefektivní, nedostatečné vyţití 

dětí při sportovních aktivitách rodičů (dětský  koutek s klouzačkou, pískovištěm, 

průlezkami). Chybí venku přístupné wc. Nebezpečný přístup do jam s kropícími 

hadicemi (venkovní hřiště). Chybí druhá tělocvična, ale to je asi nereálný sen. 

Propojení areálu s ubytovnou – měla by mít oddělený přístup. 

WC 

Nevadí mi nic 

Nedostatek informací o moţnostech vyuţívání sportovišť 

Úroveň wc a šaten v sokolovně, hospoda s hracími automaty a povoleným kouřením. 

 

 

 

4.  Pro informaci uvádíme, jakými prioritami se bude postupně zabývat  výbor TJ v 

následném 3letém období/dlouhodobě:  

- atletická dráha s umělým povrchem s přilehlými sektory (dálka,výška..) 

- dráha pro kolečkové brusle (pokud bude realizována atletická dráha) 

- odkanalizování části areálu v návaznosti na vybudování šaten, sprch a WC pro 

všechna venkovní hřiště 

- zabezpečení areálu kamerovým systémem napojeným na centrální pult městské policie 

- byt správce areálu (stálý dohled nad areálem, dodržování provozního řádu) 

- vybavení víceúčelového hřiště s umělým povrchem osvětlením 

- postupná rekonstrukce a modernizace sokolovny (recepce, šatny s uzamykatel. 

skříňkami, nové osvětlení sálů, atd.) 

 - malé dětské hřiště 

- místo pro petanque 

- malá lezecká stěna 

další návrhy:       

Respondenti napsali:  

Všechny uvedené priority jsou uţitečné, zejména bych podpořila dráhu pro kolečkové 

brusle. 

Lavice a stoly (dřevěné, přírodní) jako zázemí pro maminky s dětmi (piknik). 

Skladový prostor pro antuku, vápno, lajnovačky, naviják na hadici pro kropení hřiště atd. 

Malá lezecká stěna by byla super a uzamykatelné skříňky jsou také vhodné. Kdyţ se bude 

realizovat vše uvedené, tak to bude fajn. 

Není co dodat! 

Ţe by minigolf? 

Plovárna ???(pozn. náš areál má omezený prostor, plovárna/bazén ve městě do 7 tis. 

obyvatel je z hlediska provozních nákladů nereálná, i v případě, ţe by se na dotování 

provozu podílelo město. Myslím, ţe v současné době a omezeném rozpočtu má důleţitější 

priority, např. reko školy, rozšíření kapacit školek, infrastruktura). 

Mně teď přijde fajn, ţe je beach kurt a to nové víceúčelové hřiště. Hodil by se nějaký menší 

sál pro cvičení jógy či tance. 

Nová fasáda sokolovny.  

   

 

5. Myslíte si, že by areál měl být využit pro kulturní akce, např. rockový festival 

Rozkřik, vánoční koncert, ples sportovců, večer s výukou country tanců, více 
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jednorázových akcí – marathón aerobic, cvičení v rytmu  Zumby , step aerobic? Bazary 

různého zboží, prodejní trhy? Letní kino? Sokolení? 

ANO: 45 ,NE: 1 

Respondenti napsali: 

plesy, sokolení, více jednorázových akcí-zumba!!! Momentálně nejúspěšnější druh 

aerobiku, dětský bazárek, ne Rozkřik, ten ať je u Šraněk. 

Prodejní trhy 

Stávající míru vyuţití povaţuji za optimální. 

Určitě ano, jsem pro větší vyuţití areálu. 

Uvítala bych více jednorázových sportovních akcí včetně plesu sportovců a nárazových akcí 

pro děti. 

Určitě pro kulturní akce, ne pro bazary a trhy. 

Všechny návrhy se mi líbí. 

S návrhy souhlasím, víceúčelové vyuţití je vhodné, zejména komerční akce mohou pomoci 

Sokolu získat finanční prostředky na údrţbu stávajícího a rozvoj nového vybavení. 

Rozhodně ANO. 

Pouze, pokud tyto aktivity nenaruší ostatní sportovní aktivity – jiţ nyní je velmi těţké získat 

rozumné hodiny pro zavedené sporty. 

Myslím, ţe můţe být areál vyuţit i pro jiné aktivity, ale prioritou by měl být sport a sportovní 

akce. 

Kulturní akce, plesy a jednorázové akce cvičení. 

S hudbou souhlasím a vítám, kdyby ples nebo jakákoliv pohybová či taneční aktivita – to 

bych radostí hýkala!! 

Určitě ano, karneval pro děti?? 

Určitě, marathón aerobic jsem navštívila jen ten první a byl výborný. 

Zumba a step aerobic jsou výborné nápady, akorát aby je cvičily kvalitní cvičitelky. 

V Roztokách se tyto 2 styly cvičí, ale cvičitelky bohuţel moc kvalitní nejsou. Ze svého okolí 

vím, ţe by zájem byl velký, je škoda, ţe většina mých známých jezdí cvičit na Kladno, do 

Kralup, do Dejvic nebo na Suchdol. 

Rozhodně kulturní akce, kino, Rozkřik apod. myslím, ţe pro bazar to není vhodné. Pozor, 

aby se z toho nestala burza všeho se vším! 

Nemyslím. 

Proč ne, nemám námitky na provozování jiných akcí. 

Myslím, ţe uţ se částečně pro některé jmenované aktivity vyuţívá. Plesy by byly dobré např. 

s moţným občerstvením ve vedlejší restauraci. 

Ano, pro různé akce. 

Určitě by mělo být cílem ten prostor oţivit a tudíţ do něj lákat neustále na nejrůznější akce. 

Líbí se mi večer s výukou country tanců nebo letní kino. 

Souhlasím s větším vyuţitím areálu. Zaujalo mě cvičení v rytmu Zumby. 

Ano, ale sport by měl mít ve většině případů přednost. 

Souhlasím jen s akcemi, které mají něco společného se sportem. 

Ano, ale ne na úkor probíhajících aktivit, ale větší otevřenost akcím by byla šikovná. 

Pravidelné opakování akcí kaţdý rok, aby se zapsalo do podvědomí lidí. 

Kulturní akce ano, ale bez devastace zázemí a i s úklidem po uspořádané akci. 

Jednorázové společ. akce jako bál nebo výuku tanců uvítám. Trhy ne. 

 

 

 

6. Přísálí sokolovny – pronájem dopoledních a odpoledních hodin (mimo tréninky 

stolního tenisu)   vzhledem ke speciálnímu odpruženému umělému povrchu (vhodná 
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obuv) -  relaxační cvičení,   taneční kroužky, jednorázové akce- přednášky, cestopisné 

promítání, školení či jiná setkání?  

Návrhy: 

Respondenti napsali: 

Ano, prostor je však podle mého malý na aktivity typu tanec či cvičení větší skupiny 

cvičenců. Pro přednášky je podle mého nevhodný kvůli neustálému stěhování nábytku. 

Taneční krouţky. 

To záleţí na domluvě, ale po předchozích zkušenostech po akcích je ne vţdy přísálí uvedeno 

do původního stavu. 

Jóga, tance. 

Vzhledem k útulnosti přednášky. 

Ano, souhlasím. 

Power-jóga a cokoliv zušlechťující tělo i ducha, i ty přednášky. 

Nevím. 

Rozhodně kaţdé další vyuţití bych vítala. Na jedné straně se rozšíří kulturní a sportovní 

nabídka v Roztokách a na druhé straně to budou dostatečné příjmy pro Sokol. 

Souhlasím s vyuţitím/pronájmem přísálí sokolovny i k jiným účelům neţ stolní tenis. 

Např. přednášky o cestování by byly výborné. 

Ano, souhlasím 

Souhlasím, divadlo pro děti.. 

Ano, souhlasím. 

Souhlasím, i po finanční stránce by si Sokol jistě polepšil. 

Ano, souhlasím. 

Proč ne? 

Ano, souhlasím. 

Ano, souhlasím. 

K těmto aktivitám by mělo slouţit zejména přísálí, kde dnes sídlí zakouřená hospoda. 

 

7. Spolupráce TJ Sokol s jinými roztockými neziskovými subjekty? Navrhněte 

s kterými a v čem? 

Respondenti napsali: 

Ano, například se Skauty, kdyby měli zájem vyuţívat sportoviště a jiné vybavení Sokola ke 

svým akcím. 

Ano. 

Lepší spolupráci s SK Roztoky. 

Městský úřad. 

Např. se školou „školní akademie“, akce např. ke konci roku – vánoční besídky. 

Nevím. 

Roztoč, taneční kurzy, zdravotní cvičení – jóga (vyuţití přísálí), Mateřské centrum – vyuţití 

přísálí, společné sportovní akce pro děti s TOM – společné sportování, společenské (country 

bál) akce. 

Sdruţení Roztoč, např. poskytnutí areálu pro některé aktivity. 

Spolupráce s mateřskými školkami – zapojení jiţ malých dětí do pohybových aktivit. 

Škola – školní přebory atd. 

Turistika, Roţálek – dětské akce. 

S těmi, které o to budou stát a bude s nimi rozumná domluva. 

Určitě vhodné – mateřské centrum Roţálek (pro jejich sportovní hodiny), Roztoč – moţná 

předsálí pro některé jejich krouţky. 

Roztoč – akce pro děti. 

V rámci akcí s mateřským centrem Roţálek či Roztočem. 
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S těmi, kteří pořádají kulturně společenské a sportovní akce zmíněné v bodech 6 a 7. 

Roztoč, Roţálek – pronájem prostor. 

Roztoč (taneční krouţky) 

Zejména s Roztočem, Roţákem ale i dalšími spolky pro volný čas mládeţe. 
 

 

8. Informovanost- internetové stránky Sokola, odkazy na int. stránky města Roztok, 

      dostatečná prezentace akcí? 

      Ano 28 

      Ne     8 

      Nevím: 10 

      návrhy: 

     Respondenti napsali: 

      Větší informovanost, aktualizace stránek, chybí větší podrobnosti o jednotlivých 

krouţcích a včasná aktualizace, 

Web dlouho neudrţovaný (nepochopitelné v dnešní době). 

Zdůraznit zápisy do jednotlivých krouţků a častěji  pravidelně aktuální zprávy. 

Informace zájemcům rozesílat e.mailem. 

Informace o sokolských akcích by mohly být posílány ze stránek Městského úřadu jako jiné 

aktuality. 

Nevím, ţe stránky vůbec existují. 

Naposledy asi před ¼ rokem, kdy jsem je navštívila se mi nelíbila strohost a 

neaktualizované rozpisy cvičení. 

Jsem informovaná převáţně kamarádkami. 

Nemohu hodnotit, do této chvíle jsem o nich nevěděla. Zkusím je  sledovat. 

 

 

9. Vaše případná pomoc při akcích, sponzorování, spolupráce? Jaká, v čem? 

Respondenti napsali: 

Brigády, spolupráce při akcích, minimálně jako návštěvník těchto akcí. V případě potřeby a 

dobrého zorganizování nabízím dobrovolný úklid po akcích. Propagace.  

Ráda pomohu při tvorbě návrhu dětského hřiště. 

Spolupráce – technické a propagační zabezpečení akcí – hlavně pro děti. 

Spolupráce s fotbalisty. 

Sponzorování. Pomoc při organizaci. Nabízím tu fyzickou sílu při přípravách. Bohuţel ne. 

Při sportovních akcích nebo s přípravou akcí pro děti. Výpomoc s organizací v rámci 

oddílu. Na přímou pomoc jiţ nemám časovou kapacitu. Pomohu – mám dvě ruce. 

Sponzorovala jsem výstavbu beachvolejbalového hřiště a sehnala další sponzory. 

V budoucnosti se můţu pokusit zajistit další sponzory. Pomoc Ano, sponzor asi NE (sama 

nemám). Brigáda při úpravě okolí. Jako rodič v krouţku bych pomohla při konání 

sportovních akcí určených pro děti. V rámci moţností výpomoc při sportovních akcích. 

Pokud se bude Sokol chovat otevřeně k občanům města a na prvním místě bude starost o 

sport, rád se zúčastním brigád atd. 

Zatím bohuţel z časových důvodů to není moţné. Jsem velmi ráda, kdyţ se mi podaří 

vyšetřit čas si přijít zacvičit a nemuset jezdit nikam daleko do Prahy. Toho si velmi cením. 

Spolupráce jako cvičitelka aerobiku + jednorázové akce (v současné době studuji VŠ TV a 

sportu) v budoucnu moţná spolupráce i v jiných oblastech). 

Příleţitostná výpomoc při jednotlivých akcích, např. příprava, úklid atd. můţete mě 

informovat přes mail. 

Pomoc při organizaci. 



Vytvořeno dne 5.4.2010 
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DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY (vhodnou odpověď prosím zaškrtněte) 

 

1.  Máte trvalé bydliště v Roztokách? 

     Ano   45 

     Ne       1 

 

2. muž /žena ? 

       10/  36 

3. Do jaké věkové skupiny patříte? 

   mladší 15 let -   2 

   16-30           -      4 

   31-45          -     37 

   46-60           -      2 

   starší 60ti let      1 

 

 


