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1. Úvod 
 
Plán rozvoje sportu města Pacova pro roky 2021 - 2030 je zpracován na základě požadavků zákona o 
podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v městě 

Pacově, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné dosažení. Plán 

rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v období let 2021-2030 postupně 

realizovat, s ohledem na dostupné zdroje. 

Město Pacov dlouhodobě usiluje o rozvoj sportu ve prospěch všech věkových i sociálních skupin 

obyvatelstva. Hlavní důraz bude klást na dostupnost sportu pro všechny generace se zvláštním 

zřetelem na sport dětí a mládeže, jako i zachování pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších 

možností pro zdravotně postižené sportující. Cílem města Pacova je efektivně využívat všechny 

existující sportovní areály a postupně je rozvíjet tak, aby plnily aktuální požadavky sportovní 

veřejnosti. Dalším záměrem je rozšiřování sportovní infrastruktury, tak aby aktivní trávení volného 

času obyvatel bylo dostupné. 

V regionu Pacovska žije zhruba 10 tis. obyvatel. Sportovní spolky mají v regionu dlouhodobé velmi 

aktivní zastoupení nejen svojí sportovní činností, ale také zapojením do kulturního a společenského 

života. 

Pro město Pacov je těsná komunikace se zástupci spolků velmi důležitá, většina dále uvedených 

záměrů na další rozvoj sportovní infrastruktury vzešla právě z diskuze s těmito zástupci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Aktuální stav – základní východiska 
 

Níže popsaný aktuální stav je rozdělen do několika částí: 

- SWOT analýza 

- přehled subjektů, zapojujících se do sportovního života ve městě (regionu) 

- přehled největších sportovních, každoročně pořádaných akcí 

- přehled sportovišť 

SWOT analýza sportovního prostředí na Pacovsku 

SILNÉ STRÁNKY 

(SOUČASNOST) 

➢ aktivní a silné sportovní spolky 

➢ dostatečný počet sportovních zařízení 

➢ silní partneři pro provoz sportovních 
zařízení – zřízené školské organizace, TJ 
Slavoj Pacov 

➢ velká členská základna sportovních spolků 

➢ účast některých sportovních spolků ve 
vyšších soutěžích – potenciální 
výkonnostního růstu pro mládež 

➢ motokrosová trať světové úrovně  

SLABÉ STRÁNKY 

(SOUČASNOST) 

➢ s ohledem na výkonností sport omezená 
dostupnost některých sportovišť široké 
veřejnosti 

➢ absence ploch pro koupání a bruslení 

➢ absence značených lyžařských tras 

➢ nedostatek „dětských plácků“ 

➢ špatný technický stav některých 
sportovních zařízení, respektive jejich 
zastarávání 

➢ malá kapacita krytých sportovišť 
především v zimním období 

PŘÍLEŽITOSTI 

(BUDOUCNOST) 

➢ využití sportovišť pro celoregionální akce 
(školní olympiády), příležitost pro rozvoj 
celoregionálních oddílů 

➢ zimní sportovní vyžití (např. bruslení, 
běžecké stopy) 

➢ využití sportovišť pro návštěvníky Pacova 
v rámci rozvoje turistiky a cestovního 
ruchu s jasnými pravidly pro používání  

➢ nabídnout spolupráci soukromému 
sektoru 

 

OHROŽENÍ 

(BUDOUCNOST) 

➢ náklady na udržování sportovišť 

➢ postupné snižování technického stavu 
sportovišť 

➢ nedostatečná členská základna 

➢ pokles využití sportovišť 

➢ nedostatek vedoucích, organizátorů 

➢ neochota soukromého podnikání v tomto 
odvětví 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Město Pacov - seznam sportovních spolků  

Název, adresa 
Počet 
členů 

Činnost 

TJ Slavoj Pacov, z.s. 
Pacov, nám. Svobody 320 

407 Oddíl kopané, oddíl atletiky, oddíl 
volejbalu, oddíl tenisu, oddíl stolního 
tenisu 

Pacovští Honzíci z.s. 
Pacov, Dlouhá 1228 

123 Florbal 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Jetřichovec 
Pacov, Jetřichovec 46 

120 Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Pacov 
Pacov, Žižkova 1063 

101 Sbor dobrovolných hasičů 

Asociace TOM ČR, TOM 4501 
Kamarádi 
Pacov, Sadová 304 

89 Turistický oddíl 

Automotoklub Pacov v AČR 
Pacov, nám. Svobody 1 

71 Motokros 

GOJU RYU KARATE PACOV, z.s. 
Pacov, nám. Svobody 320 

23 Karate 

Pionýr, z. s. - Pionýrská 
skupina Pacov 
Pacov, Autengruberova 227 

18 
Oddíl mažoretky 

 

Výše uvedená tabulka předkládá počty registrovaných členů daných sportovních spolků. Reálně se ale 

s činnostmi spolků pojí výrazně větší počet lidí – rodinný příslušníci, neregistrovaní členové apod.  

 

Město Pacov - Přehled pravidelně pořádaných sportovních akcí 

Předložený seznam ukazuje pravidelně (každoročně) pořádané sportovní akce, které jsou veřejně 

dostupné. Město Pacov tyto akce dlouhodobě podporuje finančně (přímá finanční pomoc na realizaci 

akce), materiálně (pomoc při zajištění zázemí či cen) a organizačně (pomoc při pořádání akcí – lidské 

zdroje). 

Akce - název Měsíc 

konání 

Pořadatel Místo konání 

Turnaj o Pacovského kapra ve 

stolním tenise 

Duben TJ Slavoj Pacov, oddíl 

stolního tenisu  

Sokolovna 

O pohár století v přespolním běhu, 

atletické závody 

Duben TJ Slavoj Pacov, oddíl 

atletiky 

Zámecký park 

Mezinárodní mistrovství ČR 

v motokrosu 

Květen Automotoklub Pacov 

v AČR 

Propad 



 

 

Český pohár v turistickém závodě Květen Asociace TOM 

Kamarádi 

Pacov 

Fotbalový turnaj žáků o pohár 

Wolfganga Mašáta 

Červen TJ Slavoj Pacov, oddíl 

kopané 

Fotbalový 

areál 

Pacovský okruh – závod veteránů Červen Automotoklub Pacov 

v ÚAMK 

Zámecký areál, 

Pacov 

Cena Pacova ve vícebojích, 

atletické závody 

Červenec TJ Slavoj Pacov, oddíl 

atletiky 

Atletický 

stadion 

Měděný pohár, fotbalový turnaj Červenec TJ Slavoj Pacov, oddíl 

kopané 

Fotbalový 

areál 

O pohár starosty, hasičská soutěž Červenec SDH Pacov Zámecký areál 

Krajský přebor v motokrosu Srpen Automotoklub Pacov 

v AČR 

Propad 

Pacovský vagonek – tenisový turnaj Srpen TJ Slavoj Pacov, oddíl 

volejbalu 

Volejbalové 

kurty 

Tenisový turnaj ve čtyřhře Srpen TJ Slavoj Pacov, oddíl 

tenisu 

Tenisové kurty 

Ceny města Pacova v hodu diskem, 

Banes meeting s memoriály 

Srpen TJ Slavoj Pacov, oddíl 

atletiky 

Atletický 

stadion 

Noční pacovský okruh - závod 

veteránů 

Září Automotoklub Pacov 

v ÚAMK 

Zámecký areál, 

Pacov 

Štěpánské hody – atletické závody Prosinec TJ Slavoj Pacov, oddíl 

atletiky 

Atletický 

stadion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Město Pacov – seznam sportovišť 

Město Pacov vlastní a provozuje (vlastními silami či za pomoci zřízených organizací a sportovních 

spolků) nemalý rozsah sportovní infrastruktury (dále stručně popsáno). 

 

Atletický stadion 

Adresa: Pacov, U Sv. Anny 

Využití: TJ Slavoj Pacov - oddíl atletiky, kopané, Základní škola Pacov, Gymnázium Pacov, Hasičský 

záchranný sbor Kraje Vysočina, Okresní sdružení hasičů Pelhřimov, SDH Pacov, ostatní atletické kluby, 

veřejně dostupný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotbalové hřiště  

Adresa: Pacov, Karmelitánská 

Využití: TJ Slavoj Pacov - oddíl kopané, Základní škola Pacov, Gymnázium Pacov, Hasičský záchranný 

sbor Kraje Vysočina, Policie ČR, charitativní utkání 

 

Tenisový areál  

Adresa: Pacov, Jana Vojny 

Využití: TJ Slavoj Pacov - oddíl tenisu, veřejnost 

 

 



 

 

Volejbalové kurty Za Sokolovnou  

Adresa: Pacov, Hronova ulice 

Využití: TJ Slavoj Pacov - oddíl volejbalu, Gymnázium Pacov, Policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víceúčelový sportovní areál Za Branou  

Adresa: Pacov, Za Branou 

Využití: TJ Slavoj Pacov – všechny oddíly, ostatní sportovní spolky, Základní škola, Gymnázium Pacov, 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Policie ČR, veřejnost 

 

 



 

 

Víceúčelové hřiště na Náměstí Svobody – vnitroblok Základní školy Pacov – areál Náměstí Svobody 

Adresa: Pacov, náměstí Svobody 321 

Využití: ostatní sportovní spolky, Základní škola Pacov, Gymnázium Pacov, veřejnost 

 

Tělocvična – Základní škola Pacov 

Adresa: Pacov, Za Branou 1184 

Využití: Základní škola Pacov, Gymnázium Pacov, všechny sportovní spolky, dům dětí, pronájem pro 

soustředění sportovních klubů, veřejnost 



 

 

Tělocvična – Gymnázium Pacov 

Adresa: Pacov, Hronova 1079 

Využití: Gymnázium Pacov, Základní škola Pacov, všechny sportovní spolky, pronájem pro 

soustředění sportovních klubů, veřejnost 

 

Sokolovna 

Adresa: Pacov, Hronova 440 

Využití: sportovní spolky, oddíl stolního tenisu, veřejnost 

 

 



 

 

Víceúčelové dětské hřiště v zámeckém areálu, skate-park 

Adresa: Pacov, náměstí Svobody 1 

Využití: Základní škola Pacov, Gymnázium Pacov, sportovní spolky, Nízkoprahové centrum Spirála, 

veřejnost 

 

 

 

 

Zámecký areál 

Adresa: Pacov, náměstí Svobody 1 

Využití: Základní škola Pacov, SDH Pacov, Automotoklub Pacov v ÚAMK, veřejnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motokrosový areál Propad 

Adresa: Pacov, Žižkova 

Využití: Automotoklub Pacov v AČR, veřejnost 

 

 

 

 

 

Víceúčelové hřiště - Jetřichovec 

Adresa: Pacov, místní část Jetřichovec 

Využití: SDH Jetřichovec, veřejnost 

 

 



 

 

Travnaté hřiště - Roučkovice 

Adresa: Pacov, místní část Roučkovice 

Využití: SDH Roučkovice, veřejnost 

 

Údržba zimních běžeckých tras 

Město Pacov zajišťuje při vhodných sněhových podmínkách vytvoření a údržbu zimních běžeckých 

tras, a to za pomoci vlastní techniky a zaměstnanců. 

Upravovány jsou především tyto lokality: 

- na Bedřichov, za Sovův park: https://mapy.cz/s/konosafuva 

- Vojka a Rejd: https://mapy.cz/s/ralorenece 

 

Využití: veřejnost 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/konosafuva?fbclid=IwAR2zrecf3xig2CX8FWPEn8IBU43TEsSZqG1A2iojTrQ5PwAy1NNxYuqbyKA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmapy.cz%2Fs%2Fralorenece%3Ffbclid%3DIwAR1xcKV2IhIIuLGKyh8bjNnoofjJhgEGhohvdYHHGtH5xFBSoOyJ5e6YfxY&h=AT3vp_0aKpCaUa1cK_-LIupZQVi8XXzXOEpYXljDAliyDioJh6ZSP6YpvzeeEkp5C02_s53ibmPaSrudyeJBpDWqOuYC9wssVZnbcEzg5YuQsvqdgqwdHnsBNE37itDsgQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tNiUK1yPE5Qr2Dieq4Nl-iXpFP4AZsO8fK0FZUiHoWXlP_atAbrtjzb4TBwDGTTn-majfH9deeff7z5QGBEh_BrImcBEkxOGz8cy4bTKd3iVrk5T1S1SA3EHBGoBd46bs8d4ys58ZMTo4WiWzEaGdMbAlaL7tcIY_7MJLk3Nwexo


 

 

Multiplikační dopady sportu 

Výkonnostní sport a pohybové aktivity podněcují a podporují řadu jiných oblastí lidského života. Pojí 

se s dalšími aktivitami, jako je například zdraví životní styl, sociální kontakt, ekonomické aktivity, 

podpora podnikání, rozvoj spolkového života. 

Pacov disponuje vhodnými podmínkami pro rozvoj těchto efektů, a to dostupnou infrastrukturou a 

velkým počtem aktivních sportovních spolků. 

Z pohledu finanční podpory má sport dobré zázemí také v rozpočtech města Pacova. 

Více o multiplikačních dopadech sportu – viz odborná literatura. 

 

Strategické cíle města Pacova v oblasti sportu 

Město Pacov definuje tyto hlavní strategické cíle v oblasti podpory sportu: 

- podpora sportu dětí a mládeže 

- podpora dostupných sportovních aktivit pro sportující veřejnost 

- podpora dostupných sportovních akcí 

- modernizace a rozšiřování dostupné sportovní infrastruktury 

 

Oblasti rozvoje sportu v městě Pacov 

Opatření 1 - Podpora pořádání jednorázových veřejně dostupných sportovních akcí 

Město Pacov dlouhodobě finančně podporuje (finančně, materiálně či organizačně) veřejně dostupné 

sportovní akce. Přehled největších akcí je uveden výše v dokumentu. Tato podpora je realizována 

skrze rozpočet města Pacova daného kalendářního roku. 

Cílem tohoto opatření je zajištění finančních zdrojů v rozpočtu města Pacova pro pokračování výše 

uvedených forem podpory pořádání veřejně dostupných sportovních akcí. 

Roční objem prostředků tohoto opatření je zhruba 500 tis. Kč. 

 

Opatření 2 – Financování provozu sportovních areálů, ploch a tělocvičen v majetku města Pacova 

Město Pacov vlastní výše uvedené sportovní areály, plochy a tělocvičny. Tyto sportovní areály, plochy 

a tělocvičny jsou provozovány přímo městem Pacov, skrze zřízené příspěvkové organizace a 

partnerské subjekty – TJ Slavoj Pacov a Automotoklub Pacov v AČR. 

Cílem tohoto opatření je plně hradit provozní náklady zmíněných areálů, ploch a tělocvičen. Mezi 

provozní náklady jsou zahrnuty především náklady na energie, drobné opravy, spotřební materiál a 

mzdy pracovníků, zajišťujících správu areálů, ploch a tělocvičen. 

Roční objem prostředků tohoto opatření je zhruba 2 mil. Kč 

 

 



 

 

Opatření 3 – realizace programu Dotační program pro spolky pracující s mládeží 

Město Pacov každoročně vyhlašuje Dotační program pro spolky pracující s mládeží. Prostředky tohoto 

programu mohou být použity na:  

a) Náklady na činnost 

b) „Žákodoprava“ 

c) Nájem tělocvičen 

d) Zvyšování kvalifikace trenérů 
 

Roční objem prostředků tohoto programu je 1 mil. Kč.  

https://mestopacov.cz/dokumenty-rady/ds-1003/p1=1079  

Cílem tohoto opatření je zachování tohoto programu i pro další období, s alokací zhruba 1 mil. Kč 

ročně. 

 

Opatření 4 – Realizace investičních akcí – modernizace a doplnění sportovní infrastruktury 

Město Pacov v době zpracování a projednávání tohoto dokumentu registruje tyto investiční 

projektové záměry. Realizace záměrů je závislá na zajištění financování. Bez dotačních programů EU, 

státu, respektive Kraje Vysočina, je realizace většiny záměrů mimo finanční možnosti města Pacova. 

Pro město Pacov je těsná komunikace se zástupci spolků velmi důležitá, většina dále uvedených 

záměrů na další rozvoj sportovní infrastruktury vzešla právě z diskuze s těmito zástupci. 

Pro dosažení dotačního financování záměrů na modernizaci a doplnění sportovní infrastruktury je 

důležitá projektová příprava. Město Pacov by tedy mělo průběžně investovat do projekční činnosti a 

souvisejícího managementu. 

 

Modernizace objektu tělocvičny Gymnázia Pacov 

Modernizace sportovního zázemí objektu – šatny, sprchy, toalety, oprava palubovky. Doplnění 

vybavení tělocvičny. 

Odhadovaný rozpočet: 2 mil. Kč 

Připravenost: zpracovaný záměr a rozpočet projektu 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace objektu tělocvičny ve školním areálu Za Branou 

Varianta A: Modernizace zázemí objektu – šatny, kabinety, chodba, vstup do objektu. Modernizace 

instalací a kotelny objektu. 

Varianta B: Kompletní modernizace objektu a jeho zvětšení, tak aby objekt splňoval parametry 

sportovní haly, např. regulérní rozměr pro veškeré míčové sporty (basketbal, volejbal, malá kopaná), 

florbal, běžecká krytá rovinka pro atletiku. 

https://mestopacov.cz/dokumenty-rady/ds-1003/p1=1079


 

 

Odhadovaný rozpočet: Varianta A - 5 mil. Kč, Varianta B – 50 mil. Kč. 

Připravenost: 

Varianta A - zpracovaný záměr, patřičná povolení a rozpočet projektu 

Varianta B - vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace objektu sokolovny 

Kompletní modernizace objektu – interiéru, podlahy, zázemí, modernizace instalací, technologií a 

kotelny objektu. 

Odhadovaný rozpočet: 30 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace sportovního areálu u sv. Anny – atletický stadion 

Modernizace běžecké dráhy a sektorů. Vybudování nových zpevněných ploch před tribunou a u 

vstupu do areálu. Oprava oplocení areálu. Modernizace provozního zázemí – sklady. 

Odhadovaný rozpočet: 5 mil. Kč 

Připravenost: zpracovaný záměr, patřičná povolení a rozpočet projektu 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace povrchu Víceúčelového sportovního areálu Za Branou  

Modernizace povrchu instalací umělé trávy. 

Odhadovaný rozpočet: 2 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace  

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace volejbalových kurtů Za Sokolovnou  

Modernizace povrchu kurtů, zázemí sportoviště (šatny, sklady, hygienické zázemí). Modernizace 

oplocení areálu. 

Odhadovaný rozpočet: 5 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 



 

 

 

Vybudování pump trackové dráhy pro cyklisty 

Vybudování zpevněné pump trackové dráhy pro cyklisty ve školním a sportovním areálu Za Branou, 

popřípadě na jiném dostupném místě. 

Odhadovaný rozpočet: 1 mil. Kč 

Připravenost: zpracovaná studie 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Vybudování nového víceúčelového hřiště ve školním areálu Za Branou 

Vybudování nového víceúčelového hřiště o rozměru cca 40 x 20 m s celoročním provozem. V období 

duben – říjen letní provoz (umělá plocha vhodná pro míčové sporty, pohybové aktivity, florbal). 

V období listopad – březen možnost zaledování a využití pro bruslení a nesoutěžní hokej. Zázemím 

propojeno se školní tělocvičnou. Odpadní teplo z chlazení slouží pro vytápění školní tělocvičny. 

Odhadovaný rozpočet: 20 mil. Kč 

Připravenost: zpracovaný záměr a rozpočet projektu 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Vybudování beach volejbalového kurtu 

Vybudování beach volejbalového kurtu ve sportovním areálu Za Branou, popřípadě na jiném 

dostupném místě. 

Odhadovaný rozpočet: 1 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Dovybavení technikou na úpravu zimních běžeckých tras 

Nákup kvalitnější techniky pro budování a úpravu zimních běžeckých tras.  

Odhadovaný rozpočet: 0,5 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace motokrosového areálu Propad 

Modernizace zázemí pro návštěvníky a závodníky. Vybudování asfaltových komunikací v areálu. 

Nákup techniky pro údržbu areálu 



 

 

Odhadovaný rozpočet: 10 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Vybudování workoutového hřiště 

Vybudování nového workoutového hřiště ve školním a sportovním areálu Za Branou, popřípadě na 

jiném dostupném místě (dětské hřiště a skate part v Karmelitánské ulici). 

Odhadovaný rozpočet: 1 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Venkovní cvičební stroje pro širokou veřejnost 

Instalace venkovních cvičebních strojů – volně dostupných v zámeckém parku, popřípadě na jiném 

dostupném místě. 

Odhadovaný rozpočet: 1 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Modernizace střelnice v areálu Propad 

Modernizace zázemí a technologie střelnice v areálu Propad. 

Odhadovaný rozpočet: 1 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Vybudování in line – cyklostezky Pacov - Bedřichov 

Vybudování nové asfaltové komunikace na trase Pacov – Bedřichov, sloužící pro pěší, inline bruslení a 

cyklo. 

Odhadovaný rozpočet: 10 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

 



 

 

Přírodní plocha pro plavání a koupání 

Vybudování (respektive přebudování současné vodní plochy v majetku města Pacova) pro plavání a 

koupání. Vybudování souvisejícího zázemí a systému čištění vody. 

Odhadovaný rozpočet: 20 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

Single track 

Vybudování trasy pro single track na vhodném místě. V zimním období případné využití pro sjezdové 

lyžování. 

Odhadovaný rozpočet: 2 mil. Kč 

Připravenost: vize realizace 

Termín realizace: závisí na zajištění financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zdroje financování sportu 

Hlavními aktuální zdroji pro zajištění sportovních aktivit jsou: 

- rozpočet města Pacova 

- příjmy od členů sportovních spolků – členské příspěvky 

- sponzoring sportovních spolků od zpravidla místních fyzických a právnických osob 

- vlastní činnost sportovních spolků, například pořádáním společenských akcí – plesy, zábavy, 

vstupy na sportovní akce 

 

Největším zdrojem je rozpočet města Pacova. Město Pacov financuje tyto aktivity: 

- podpora pořádání jednorázových veřejně dostupných sportovních akcí 

- financování provozu sportovních areálů, ploch a tělocvičen v majetku města Pacova 

- programu Dotační program pro spolky pracující s mládeží 

- realizace investičních akcí – modernizace a doplnění sportovní infrastruktury 

S ohledem na rozsah dat je možné historicky konkrétní položky dohledat na oficiálních internetových 

stránkách města Pacova: www.mestopacov.cz 

Hospodaření města: Rozpočet: Město Pacov (mestopacov.cz) 

 

Významným zdrojem financování investičních akcí jsou dotační zdroje EU, ČR a Kraje Vysočina. 

Využívání těchto zdrojů k investiční činnosti je pro budoucí realizaci záměrů na modernizaci a rozvoj 

sportovní infrastruktury zásadní. 

Zásadní pro udržení rozsahu sportovních aktivit v Pacově (na Pacovsku) je udržet rozsah finanční 

podpory skrze rozpočet města Pacova. 

Velmi důležité je udržet také další zdroje financování, jako jsou: 

- příjmy od členů sportovních spolků – členské příspěvky 

- sponzoring sportovních spolků od zpravidla místních fyzických a právnických osob 

- vlastní činnost sportovních spolků, například pořádáním společenských akcí – plesy, zábavy, 

vstupy na sportovní akce 

 

 

 

 

http://www.mestopacov.cz/
https://www.mestopacov.cz/rozpocet/ds-1019/p1=1085

