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ANOTACE 

Práce byla věnována analýze rozvoje města Pacova. První část práce se zabývá historií 

města, demografickým vývojem, sociálními službami, integrovaným záchranným systémem, 

školstvím, územním plánováním, kulturou a životní úrovní. Druhá část se zabývá výzkumem 

spokojenosti občanů s životem ve městě, který je zaměřen na zdravotní péči, bezpečnost a 

integrovaný záchranný systém, sociální oblast a zaměstnanost, životní úroveň, kulturu a volný 

čas, práci radnice a zapojování občanů do veřejného dění. Nástroj pro sběr dat byl použit 

dotazník. Za respondenty byli vybráni občané města Pacova starší osmnacti let.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

město Pacov, obyvatelé města, analýza rozvoje, respondent 

TITLE 

Analysis of Urban Development Pacov 

ANNOTATION 

The bachelor work is dedicated to Analysis of the development of Pacov town. First part is 

about history of town, demografic growth, social servises, integrated rescue system, 

education, territorial planning, culture and standart of living. Second part is dedicated to 

research of satisfaction with the standart of living in town and is focused on healthy care, 

security and integrated rescue system, social section, employment, standart of living, culture 

and leisure activities, town hall work and citizen involvement to public happening. The 

questionnaire was chosen as a research source. As a respondents were chosen town adult 

citizen over 18. 
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ÚVOD 

Pacov je město v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina, 17 km severozápadně od Pelhřimova, 

na západním okraji Českomoravské vysočiny. V roce 2011 zde ţilo 4951 obyvatel. Pacov 

patří mezi obce s rozšířenou pŧsobností (tzv. obce III stupně). Městský úřad nespravuje pouze 

svŧj správní obvod, ale i další obce v okolí. Patří k němu místní části Jetřichovec, Velká 

Rovná, Bedřichov, Roučkovice a Zhoř.  

Město Pacov nebude nikdy velkým podnikatelským městem, je daleko od dálnice, a tudíţ 

zajímavost pro potencionální investory není tak vysoká jako v jiných lokalitách. Ţivotní 

úroveň je ale třeba hodnotit i z pohledu běţného ţivota, a to z pohledu bezpečnosti, zdravotní 

péče, čistoty, zázemí pro školství, kulturu či sport. Z finančních prostředkŧ čerpaných  

ze státních a evropských fondŧ byla dokončena přestavba zámeckého areálu, vybudovalo  

se víceúčelové hřiště, provedla se rekonstrukce čističky odpadních vod, v současné době  

se dokončuje výstavba areálu volnočasových aktivit.    

Téma bylo zvoleno záměrně za účelem vyuţít získaná data pro praxi. Konkrétně  

to znamená, ţe výsledná práce bude předloţena představitelŧm města s tím, ţe některé 

výstupy bude moţné vyuţít pro rozvoj města a práce částečně reflektuje potřeby městského 

zastupitelstva.  

Samotná bakalářská práce bude rozdělena na dvě části. První část práce bude zaměřena  

na historii města, demografický vývoj, sociální sluţby, integrovaný záchranný systém, 

školství, územní plánování, kulturu a ţivotní úroveň. Druhá část se bude zabývat prŧzkumem, 

jehoţ hlavním cílem je zjištění spokojenosti občanŧ s ţivotem ve městě. Zejména budou 

zajímavé názory obyvatel na zdravotní péči, bezpečnost a integrovaný záchranný systém, 

sociální oblast a zaměstnanost, ţivotní úroveň, kulturu a volný čas, práci radnice a zapojování 

občanŧ do veřejného dění.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat jednotlivé aspekty rozvoje města Pacov  

a vytvořit sadu informací, které bude moci vyuţít regionální management jako 

podkladový materiál při rozhodovacích procesech. 

Ke sběru dat bude pouţito dotazníkové šetření, neboť se jedná o jednu z nejrozšířenějších 

technik výzkumu, která slouţí k získání velkého mnoţství údajŧ od velkého počtu osob 

v relativně krátké době. Respondenty budou občané města Pacova, kteří dosáhli věku 

osmnácti let.  
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Při psaní této práce budu vycházet z informací poskytnutých pracovníky Městského úřadu 

Pacov nebo z internetových stránek. Jako další zdroj informací pouţiji podklady od rŧzných 

organizací, které poskytují sluţby občanŧm města či odbornou literaturu.  
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1. HISTORIE A SOUČASNOST 

Pacov leţí na rozhraní jiţních Čech a Vysočiny mezi Táborem a Pelhřimovem. Je to malé 

městečko o rozloze 3 584 ha a má kolem 5000 obyvatel. Spadá do pelhřimovského okresu, 

kraje Vysočina [1, 32]. 

Souvislé osídlení Pacovska mŧţeme vysledovat asi do 12. století. Samotné jméno města 

vzniklo pravděpodobně z osobního jména Pac, které lze vysvětlit z německého základu 

Batzen, coţ znamená kus bláta nebo hroudu hlíny. Šlo tedy pŧvodně o místo blátivé, hlinité. 

Tomu odpovídá dodnes i název ulice Na Blatech [1, 32]. 

Nejstarším a nejvýznamnějším hmotným dokladem vztahujícím se k historii města  

je romanticko-gotický náhrobek Hrona z Pacova datovaný do přelomu 13. a 14. století, který  

se nachází v děkanském kostele svatého Michala. Podle tohoto unikátu lze usuzovat,  

ţe koncem 13. století byl Pacov osadou s opevněnou tvrzí a prvními jejími majiteli byli 

vladykové z Pacova. První písemný doklad je aţ z počátku 14. století z knihy roţmberské. 

V tomto právním kodexu je zachycen spor o majetek Oldřicha z Pacova [1, 32]. 

Do konce 14. století se v našem městě vystřídalo několik majitelŧ, včetně Roţmberkŧ 

 i krále Jana Lucemburského [1, 32]. 

Po stránce vývoje městské samosprávy byla nejzajímavější vláda VchynyRaviţce 

z Pacova, který v roce 1365 obdaroval pacovský kostel několika nemovitostmi. O určitém 

právním postavení svědčí to, ţe darovací listinu stvrzují pacovskou městskou pečetí [1, 32]. 

V 15. století bylo jak město, tak i panství převedeno do rukou rodiny Malovcŧ. Jejich 

vláda přinesla velký rozkvět. Jan Malovec z Pacova, ač sám kališník, nebyl příznivcem 

Táborŧ a jako sluţebník Roţmberkŧ, stál nejen v roce 1434 u Lipan, ale i v roce 1435 

v poslední husitské bitvě u Křeče nedaleko Pacova proti nim [1, 32]. 

Jan Malovec v roce 1447 obnovil a potvrdil stávající městské výsady – tj. volbu konšelŧ  

a rychtáře, právo na odúmrť. Město bylo spravováno konšely, které potvrzovala vrchnost. 

V čele stál rychtář, který měl především výkonnou moc. Zcela nové bylo právo měšťana 

odkázat volně svŧj majetek jakémukoliv bezúhonnému člověku na panství. Pokud někdo 

zemřel bez poslední vŧle, dědicŧm nepřipadl jeho majetek vrchnosti, ale obci [1, 32]. 

6. ledna 1519 Pavel Malovec vymohl městu na králi Ludvíkovi Jagellonském privilegium 

volby purkmistra, pouţívání vlastního znaku a pečeti a právo trhu kaţdé pondělí. Purkmistr 

získal postupně správu města pod svou kontrolu, byl jedním z konšelŧ a byl volen na určité 
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období. Volba purkmistra a pečetění červeným voskem byla většinou výsada královských 

měst [1, 32]. 

Po vládě Malovcových získali do rukou Pacov Robmhápové ze Suché. Za jejich vlády byla 

k městu připojena další práva, jako právo šenkování vína a vaření piva. V tuto dobu byl 

postaven pivovar a další nadace, která se týkala městského špitálu a školy. V roce 1550 prodal 

město a panství Oldřichovi Španovskému z Lisova a jako majetek se v této rodině drţel  

aţ do roku 1613 [1]. 

Michal Španovský zmírnil robotní povinnosti měšťanŧ, upravil poměr obce k panským 

úředníkŧm, podporoval městskou školu, ustanovil radního písaře [1, 32]. 

Z roku 1597 se zachoval soupis měšťanŧ, ze kterého se dala odhadnout velikost Pacova. 

Město v tuto dobu čítalo 174 domŧ. Časté poţáry a události zapříčinily to, ţe o jejich vzhledu 

se neví nic. Významnou osobností pŧsobící v tuto dobu byl Michal Španovský. 

Ten vymohl na císaři Rudolfu II majestát, který město zařadil mezi města panská [1]. 

Koncem vlády Španovských končí příznivý vývoj Pacova. Následujícím majitelem byl Vít 

ze Rzavého a jeho nástupce Jan st. Černín z Chudenic. Nastala doba třicetiletých válek. 

Obyvatelé trpí častými prŧchody ţoldnéřských vojsk. Berní rula, coţ byl soupis poddanské 

pŧdy z poloviny 17. století  uvádí, ţe bylo ve městě padesát domŧ buď spálených nebo 

opuštěných. V roce 1643 město koupil Zikmund Myslík z Hyršova. Ten jako generál 

císařských vojsk dovedl zamezit prŧchod vojsk před město. Zikmund byl silně věřící a tak  

ve své závěti odkázal město po smrti jeho druhé manţelky karmelitánŧm, coţ byl církevní řád 

v katolicismu [1, 32]. 

Vláda karmelitánŧ trvala téměř osmdesát let. Do města přišli v roce 1708 a zařídili, ţe  

se Pacov stal poddanským městem duchovní vrchnosti. Pro celé období jsou charakteristické 

nekonečné spory mezi zástupci města a duchovní vrchnosti. Po stavební stránce dostalo město 

vzhled jako je v současnosti. Karmelitáni změnili podobu zámku a přistavěli k ní další 

dominantu Pacova, a to kostel svatého Václava. Z pŧvodního kostela zbylo bohuţel pouze 

několik plánŧ. V roce 1727 došlo k největšímu poţáru města a shořela téměř polovina města 

s oběma kostely a radnicí. Barokní kostel byl znovu vystavěn do roku 1732 [1]. 

Dále se pak vystřídala celá řada dalších majitelŧ. Aţ v sedmdesátých letech 19. století 

přešlo město do rukou rodiny Weissŧ z Tessbachu. Ti zde ţili do roku 1945 [1]. 

Druhá polovina 19. století znamenala pro město rozvoj kulturní a společenský. Prvním 

spolkem ve městě byla Jednota divadelních ochotníkŧ. Dalším významným spolkem byla 

Česká beseda a Hasičsko-tělocvičná jednota Sokol. Od sedmdesátých let vzniklo více jak 
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deset spolkŧ. Některé z nich zasahují i do současnosti. Významným rokem byl pro Pacov také 

rok 1888, kdy byla otevřena českomoravská transverzální dráha [1, 32]. 

Začátek 20. století znamenal pro město prvenství v počátcích historie motocyklového 

sportu. 8. července 1906 proběhly první mezinárodní závody a tím se zrodil pacovský okruh, 

který je významný i v současnosti [1, 32]. 

Události 1. světové války přerušily vývoj Pacova. Mnoho pacovských občanŧ se uţ 

z bojišť nevrátilo, mezi ně patřil Ferdinand Pakosta, zakladatel muzea. Významné byly akce, 

spojené s  rodákem, básníkem Antonínem Sovou. Pacov se mu stal inspirací pro jeho tvorbu  

a rád se tam i vracel [1]. 

Léta německé okupace a 2. světová válka znamenala především pro město ztráty ţivotŧ. 

Téměř 100 občanŧ, především ţidovské komunity, nepřeţilo útrapy války. 5. května 1945 

začala německá vojska ustupovat a při jejich odchodu byly vypáleny nedaleké Leskovice [1]. 

Smutným závěrem byl zajatecký tábor zřízený v blízkosti města. Údajně měl kolem 

čtyřiceti tisíc zajatcŧ, coţ bylo po stránce ekonomické i hygienické pro malé město neúnosné. 

Rozšířila se tyfová epidemie a v srpnu byl tábor zrušen. Dodnes jej připomíná vojenský 

hřbitov, i místní pojmenování „v lágru“ [1]. 

Počátek poválečných let znamená obrodu kulturního a společenského ţivota a oţivení 

podnikŧ a ţivností. Po roce 1948 byly postupně tyto podniky znárodněny [1]. 

V letech 1948 – 1960 došlo ke správní změně, Pacov se stal okresním městem. Tato doba  

na jedné straně znamenala počátek rozvoje prŧmyslových podnikŧ, výstavbě školních budov, 

polikliniky a lékárny. Vzhled města změnila výstavba sídlišť a rodinných domkŧ. Na druhé 

straně bylo zbouráno i mnoho historických domŧ a tím byl aţ necitlivě porušen historický 

vzhled města [1]. 

Stavební činnost posledního období přinesla velké změny. Jednalo o celkovou 

rekonstrukci zámku, kostela, přilehlé kaple, radnice a opravy historických domŧ na náměstí 

[1]. 
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2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

Demografie je věda, která se zabývá zkoumáním přirozeného procesu obnovy 

obyvatelstva. Hlavními články zkoumání je úmrtnost, nemocnost, porodnost, potratovost, 

sňatečnost a rozvodovost. Demografický vývoj poukazuje jak se ve městě od roku 2002  

aţ do roku 2011 vyvíjelo a obnovovalo obyvatelstvo.  

2.1. Stav obyvatelstva 

Ve městě je 4951 obyvatel, muţŧ 2437 a ţen 2514. Počet obyvatel v posledních letech 

klesá. Tento trend mŧţe být zapříčiněn tím, ţe je v Pacově nedostatek pracovních příleţitostí, 

a proto se především mladí lidé stěhují do větších měst. Obyvatel nad 65 let věku pak  

na druhé straně přibývá. Skoro jedna čtvrtina všech obyvatel jsou lidé v této věkové kategorii 

[5]. 

Tabulka 1 – Počet obyvatel rozdělen podle věku 

Věk 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0 - 14 826 802 793 749 732 715 710 699 699 648 

15 - 64 3587 3552 3514 3504 3464 3458 3471 3398 3350 3355 

65 + 785 791 826 850 862 872 897 927 933 948 

Zdroj: Demografická ročenka měst (2001 – 2010), Český statistický úřad[5] 

2.1.1. Průměrný věk 

Prŧměrný věk neboli naděje doţití, ale také délka ţivota při narození nám říká, kolika let 

by se člověk určitého věku doţil, pokud úroveň a struktura úmrtnosti zŧstane stejná jako 

v daném roce [6]. 

Prŧměrný věk obyvatel také neustále stoupá. V roce 2001 čítal 39,4 v roce 2011 uţ 42,2.  

Index stáří, byl v roce 2001 93,5% vzrostla 133,5%, coţ znamená, ţe lidí nad 65 let věku je 

více neţ dětí od 0–14 let a tím zvyšují index. Rŧst prŧměrného věku je zapříčiněn velkým 

mnoţstvím lidí nad 65 let věku [5]. 

2.2. Sňatečnost 

Sňatečnost se řadí do demografických procesŧ, kdy se studuje zakládání manţelství  

na základě podmínek daným zákonem. Sňatek je událost, která se mŧţe opakovat a nemusí 

nastat u kaţdého člověka. Neobnovitelnou událostí povaţujeme pouze první sňatek [14]. 
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V roce 2002 bylo největší mnoţství manţelství. Od roku 2008 dochází k velkému poklesu 

aţ o polovinu. Celkový počet sňatkŧ v roce 2002 byl 24, v roce 2010 je to uţ jen pouhých 11. 

Sňatky v místě bydliště nevěsty byl v roce 2001 počet 34. V roce 2010 je to jen pouhých 13 

[5]. 

Tabulka 2 - Rozdělení podle rodinného stavu snoubenců 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ženich svobodný 18 13 13 17 14 18 15 12 10 

 rozvedený 6 5 1 4 3 4 2 2 1 

Nevěsta svobodná 16 14 13 18 12 20 15 11 7 

 rozvedená 8 2 1 3 4 2 2 3 4 

Oba svobodní 15 13 12 16 11 18 14 11 7 

Zdroj: Demografická ročenka měst (2001 – 2010), Český statistický úřad[1] 

2.3. Rozvodovost 

Právním ukončením manţelství se nazývá rozvod, o kterém rozhoduje soud na základě 

podané ţádosti.  Zákon je jedinou formou právního zániku manţelství za ţivota manţelŧ [15]. 

Počet rozvodŧ kolísá. V roce 2006 bylo nejvíce rozvodŧ během deseti let a to 16. Nejméně 

rozvodŧ je zaznamenáno v roce 2002 a to pouhých 6. V roce 2010 statistické tabulky udávají 

9 rozvodŧ. 3 rozvody z tohoto čísla je rozvod, kdy se jednalo o nezletilé děti [5]. 

2.4. Porodnost 

Porodnost představuje sloţku celkové demografické reprodukce populace. Úroveň 

porodnosti je závislá na plodivosti, coţ je schopnost muţe a ţeny rodit děti [16]. 

Ţivě narozených dětí v Pacově v roce 2010 bylo 42 z toho 21 chlapcŧ a 21 děvčat. 

Nejméně narozených dětí během 10 let bylo v roce 2003. Minulý rok se narodilo 35 dětí. 

V roce 2007 se narodilo nejvíce dětí a to 62. Nejvíce narozených dětí v roce 2010 bylo  

od matek ve věku 25-29 let. V tomto roce se největší počet dětí narodil do úplného manţelství 

[5]. 

2.5. Potratovost 

Potratovost dělíme na dvě části a to na ukončení těhotenství ţeny, kdy plod neprojevuje 

ani jednu ze známek ţivota nebo má malou porodní hmotnost a ukončení mimoděloţního 
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těhotenství, coţ znamená umělé přerušení těhotenství, které je provedeno podle zvláštních 

předpisŧ [17]. 

V Pacově bylo 21 potratŧ v roce 2004, coţ značí největší mnoţství za období 10 let. 

V tomto rozmezí rok s nejmenšími potraty byl rok 2008, kdy bylo pouze 7 potratŧ. V roce 

2010 ukončilo těhotenství 14 ţen, z toho 5 ţen potratilo samovolně, 5 podstoupilo 

miniinterrupci a 4 podstoupili jiné legální praktiky, které zpŧsobují potrat [5]. 

2.6. Úmrtnost 

Úmrtnost tak jako porodnost představuje základní sloţku demografické reprodukce. Je 

doplněna nemocností, která vypovídá o zdravotním stavu obyvatelstva [18]. 

Nejvyšší počet zemřelých je zaznamenán v roce 2003, kdy v Pacově zemřelo 73 osob. 

Naopak nejmenší počet je v roce 2001. Tento rok zemřelo 46 osob. V roce 2010 byla 

úmrtnost 58 osob, z nichţ bylo 26 muţŧ a 32 ţen. Nejvyšší úmrtnost byla u osob ve věku 

 nad 65 let. Nejčastěji zemřeli na nemoci oběhové soustavy [5]. 

2.7. Migrace obyvatelstva 

Migraci obyvatelstva mŧţeme definovat jako změnu trvalého pobytu. Mŧţeme ji rozdělit 

do dvou skupin, a to na vnitřní a mezinárodní. Mezinárodní migraci rozumíme jako přesun 

obyvatel za hranice státu. Vnitřní migrace znamená změna trvalého pobytu za hranice určité 

administrativní jednotky, zpravidla se jedná o obec [19]. 

Do Pacova se nejvíce přistěhovalo v roce 2008 a to 122 obyvatel. Naopak nejméně 

přistěhovaných obyvatel bylo 80 v roce 2002. 81 obyvatel se přistěhovalo v roce 2010 [5]. 

Vystěhovalé obyvatelstvo za rok 2010 bylo 107. Pouze o 4 obyvatele méně neţ v roce 

2004, kdy byl největší počet vystěhování, a to 111 obyvatel. Nejméně vystěhovalých bylo 

v roce 2003. Tento rok se odstěhovalo 85 obyvatel [5]. 

Přírŧstek stěhovaných je v mínusu. Kaţdý rok je větší počet vystěhovalých  

neţ přistěhovalých. V roce 2010 je rozdíl o 26 obyvatel. Pouze v roce 2008 se do Pacova 

přistěhovalo o 32 obyvatel více, neţ se vystěhovalo [5]. 
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3. SOCIÁLNÍ SLUŢBY 

V této kapitole jsou zahrnuty pacovské organizace, které pomáhají lidem, zejména 

zdravotně postiţeným, starým a nemohoucím, ale také rodinné centrum pro matky s dětmi. 

Počet organizací odpovídá velikosti města. V okolí Pacova jsou další pečovatelské domy  

a domy pro postiţené, proto je sociální síť vyváţená.  

3.1. Centrum Lada, o. s. 

Centrum Lada pomáhá dospělým s mentálním nebo kombinovaným postiţením. Občanské 

sdruţení Lada začalo v Pacově pŧsobit v roce 2002. Vzniklo ze zájmŧ rodičŧ, jejichţ děti jsou 

uţivateli sluţeb a dalších lidí, kteří chtěli, aby postiţení lidé, kteří ţijí společně se svými 

rodiči, měli zázemí, kde mohou získávat zkušenosti, dovednosti, přátele a mohli se přirozeně 

začleňovat do společnosti. V roce 2008 proběhla rekonstrukce budovy a od tohoto roku sídlí 

centrum v bývalém skladu civilní obrany v Pacově [2].  

Centrum Lada o. s. se snaţí podporovat zvládání běţného ţivota a hledání cest 

k seberealizaci. Poskytuje sluţby v nejpřirozenějším sociálním zázemí pro klienty při úzké 

spolupráci s rodinou. Hlavním cílem centra je, aby postiţení mohli kvalitně a samostatně 

uspokojit své osobní potřeby a zájmy v běţné společnosti. Snaţí se posilovat sebevědomí  

a sebedŧvěru [3].  

3.2. Farní charita 

Tato instituce spadá pod Diecézní charitu České Budějovice. Byla zaloţena 20. 8. 1992 

jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného biskupem českobudějovickým.  

V roce 1994 začala pŧsobit první zaměstnaná pečovatelka. Koncem tohoto roku se začíná 

budovat středisko pečovatelské sluţby. V roce 1995 uţ se nabízejí pro veřejnost profesionální 

sluţby zdravotních sester a pečovatelek [23, 24].  

Pod tuto organizaci patří i centrum Spirála, které nabízí dětem a mládeţi volnočasové 

aktivity. V roce 2004 přebírá farní charita dŧm s pečovatelskou sluţbou. Od roku 2006  

se ve středisku pořádají kaţdý týden sezení a vzniká Sdruţení anonymních alkoholikŧ  

[23, 24].  

Hlavní činností farní charity je pomoc lidem v sociální, tělesné, duševní a duchovní nouzi, 

 bez ohledu na rasu, národnost či náboţenskou příslušnost. Zřizuje 3 základní projekty,  

a to pečovatelskou sluţbu, osobní asistenci a nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Spirála 

[24].  
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Pečovatelská sluţba je zaměřena na osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nebo věku potřebují pomoc od jiných osob [71]. Jsou to především občané Pacova, ale i ti, 

kteří jsou od města vzdáleni maximálně 15 km. Pečovatelská sluţba Farní charity nabízí tedy 

podporu a pomoc lidem, aby mohli zŧstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a aby  

se zapojovali do běţného ţivota společnosti. Její hlavní činnost je pomoc při zvládání 

běţných úkonŧ péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tato organizace 

za rok 2010 pomohla 87 uţivatelŧm v prŧměrném věku 77 let [24]. 

Osobní asistence je terénní sluţba. Jejím cílem je pomoc osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z dŧvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení a jejich 

situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby [71]. Sluţba je poskytovaná v domácím prostředí 

klienta. Osobní asistenti pomáhají občanŧm Pacova a těm lidem, kteří jsou vzdálení od města 

15 km. O pomoc mohou zaţádat i rodiny se staršími dětmi, které trpí zdravotním handicapem. 

Její hlavní činnost je pomoc při zvládání běţných úkonŧ péče o vlastní osobu, pomoc  

při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmŧ a při obstarávání osobních 

záleţitostí. Organizace pomohla v roce 2010 6-ti osobám s prŧměrným věkem 73 let [24]. 

Posledním projektem, který Farní charita organizuje je nízkoprahové zařízení pro děti  

a mládeţ Spirála. Tato organizace poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc při řešení 

problémŧ dětem a mládeţi, které se mohou nacházet nebo jiţ nacházejí ve špatné ţivotní 

situaci. Sluţby, které organizace nabízí, jsou: výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmŧ a při obstarávání osobních záleţitostí [24]. 

Kaţdoročně charita pořádá tříkrálovou sbírku. Tato činnost se uskutečňuje jiţ od roku 

2001. V roce 2012 se vykoledovalo nejvíce finančních prostředkŧ od počátku existence 

sbírky. Bylo vybráno 66 146 Kč [25].  

3.3. Rodinné centrum Sovička 

Toto centrum je zřízeno především pro matky na mateřské dovolené. Je to místo,  

ve kterém se matky s malými dětmi mohou scházet, tvořit, povídat o svých zkušenostech, 

zúčastňovat se rŧzných programŧ nebo se sami podílet na jejich vytváření. Centrum Sovička 



21 

se snaţí, aby se matky dostaly z izolace a uplatnily své znalosti a dovednosti. Děti si mohou 

pohrát i jinými dětmi, s hračkami za přítomnosti matky [58].  

Od ledna 2012 Sovička zřídila poskytování sluţeb z hlediska finančního poradenství, 

konzultace s výchovným poradcem v oblasti výchovy a vzdělávání, přednášky v oblasti zdraví 

a zdravého vývoje dětí, přednášky ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou  

a psychocentrem [58]. 

3.4. Dům seniorů - domov důchodců Pacov 

Je to příspěvková organizace, kterou má pod svojí ochranou město Pacov. Sluţby začala 

organizace poskytovat v roce 1996. Od této doby začal rozkvět jak budovy, tak  

i poskytovaných sluţeb. Domov se rozděluje na 3 části: domov pro seniory, domov  

se zvláštním reţimem a dŧm s pečovatelskou sluţbou [20]. 

Tato organizace se snaţí, aby senioři vedli dŧstojný a plnohodnotný ţivot. Jedná  

se především o osoby, které kvŧli svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni si zajistit 

péči pro svoji osobu [21]. 

Hlavní cíl domu seniorŧ – domova dŧchodcŧ je vytvářet pro klienty prostředí, které se co 

nejvíce podobá domácímu ţivotu, poskytovat sluţby podle potřeb a přání klienta, rozvíjet 

nebo udrţovat samostatnost klientŧ, jejich vlastní aktivitu a duševní schopnosti, podporovat, 

vytvářet a udrţovat vztahy klientŧ s rodinami a spolubydlícími a v neposlední řadě se snaţí 

být součástí společenského ţivota [21]. 

Organizace poskytuje sluţby, jakými jsou strava, ubytování, pomoc při zvládání běţných 

úkonŧ péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické  

a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmŧ a obstarávání 

osobních záleţitostí [20]. 

Dŧm s pečovatelskou sluţbou má ve své funkci také zajištění dŧstojného  

a plnohodnotného ţivota klientŧ tak, aby mohli co nejdéle ţít ve svém domácím prostředí. 

Cíle, kterých chce dosáhnout, je pomoc klientŧ podle jejich potřeb a přání, umoţnit klientŧm 

co nejdéle ţít ve svém vlastním prostředí, poskytovat jim sociální sluţby, spolupracovat  

se všemi dostupnými organizacemi, být součástí společenského ţivota ve městě a jiné [22]. 

V současné době se řeší plán přístavby kapacity domu seniorŧ. Zastupitelé se dohodli  

na variantě, která bude řešit navýšení kapacity domu seniorŧ a novou kapacitou pro dŧm  

se zvláštním reţimem, jako jsou například pacienti s Alzheimerovou chorobou. Tato varianta 
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by řešila celkové navýšení zhruba o 54 lŧţek. Samotná přístavba by přímo navazovala  

na současný provoz [57]. 
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4. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

V Pacově se nacházejí všechny sloţky záchranného integrovaného systému. Policie je 

řazena do územního odboru Pelhřimov a ve městě je pouze jeho obvodní oddělení. Rychlá 

záchranná sluţba sídlí u sboru hasičŧ, kde mají i svou vlastní sanitku. Pokud nastane výjezd, 

jede záchranné auto k pomoci a současně vyjede z pelhřimovské nemocnice další vŧz. 

Postiţeného buď při cestě přemístí do pelhřimovské sanitky nebo pacovská sanitka doveze 

zraněného sama. Ve městě se nachází i profesionální hasiči, kteří mají pod svým vedením 

sbor dobrovolných hasičŧ.  

4.1. Sbor dobrovolných hasičů Pacov 

Sbor dobrovolných hasičŧ Pacov je řazen jako jeden z nejstarších v Čechách. V historii 

spadal pod Hasičsko – tělovýchovnou jednotku Sokol, která byla zaloţena v roce 1971. 

 Od města v tu dobu dostala jako základní výzbroj dřevěné stříkačky, háky a vědra. Později 

došlo k rozdělení spolku na Sokol a Sbor dobrovolných hasičŧ. 1. října 1890 vznikl poţár 

skladu, kde byl uskladněn i střelný prach. Při jeho vynášení se před příjezdem hasičŧ pytel 

roztrhl a při výbuchu bylo popáleno i usmrceno několik občanŧ. Mezi oběti patřil i nadějný 

malíř Jan Vojna. Dalším jejich významným zásahem byl poţár městské radnice v roce 1917. 

Za druhé světové války pomáhali ve vypálených Leskovicích. Ve městě se jako jediná 

uniformovaná sloţka zapojila do sluţby a pomáhala odzbrojovat prchající německé vojáky 

[60]. 

V roce 1946 se současný sbor pokouší o odstranění problémŧ. Zavádí poplachové telefony, 

začíná se stavět zděná věţ na sušení hadic. Provádí se nábory na školách a tvoří se druţstva 

pro soutěţe [60]. 

V roce 1977 byla dostavěna nová zbrojnice, ve které hasičský sbor sídlí dodnes. 

V současné době se pacovští hasiči účastní rŧzných soutěţí. SDH Pacov je zařazen  

do jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce, která zabezpečuje výjezd druţstva do 10 minut 

a zřizuje se v obci nad 1000 obyvatel. Jednotka nyní čítá 12 členŧ s velitelem jednotky. 

Všichni, kteří ve sboru pŧsobí, jsou odborně i zdravotně zpŧsobilí. V prŧměru má sbor  

35 výjezdŧ na rŧzné události. Je vyuţívaná především jako posilová jednotka pro jednotku 

profesionálních hasičŧ Pacov [60, 61].  
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4.2. Swot analýza bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

Následující tabulka ukazuje silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby města, zaměřená  

na bezpečnost a ochranu obyvatelstva [vlastní konzultace]. 

Tabulka 3 – Swot analýza zaměřena na bezpečnost a ochranu obyvatelstva 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 přítomnost stanice HZS kraje Vysočina 

 přítomnost oddělení Policie ČR 

 přítomnost zásahových jednotek 

poţární ochrany zřízených městem 

v jednotlivých místních částech 

 vozidla poţární ochrany v majetku 

města 

 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 absence městského rozhlasu pro 

vyrozumění obyvatelstva při 

mimořádné události 

 absence prvkŧ varování (sirén) 

v místních částech 

 nedostatek nouzových ubytovacích 

kapacit 

 nedostatečná ochrana osob a jejich 

majetku 

 nedostatečná ochrana kulturních 

památek a majetku města 

 velké mnoţství nákladních automobilŧ 

přepravujících nebezpečné látky, 

projíţdějících centrem města 

 

PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 vybudování městského rozhlasu jako 

prvku vyrozumění 

 vybudování systému varování 

v místních částech, instalace sirén 

(dálkové či místní spouštění) 

 zavedení monitorovacího kamerového 

systému v nejvíce frekventovaných 

místech a dále v místech, kde dochází 

k poškození kulturních památek či 

majetku města 

 

HROZBY 
(BUDOUCNOST) 

 další navýšení nákladní dopravy, 

přepravující nebezpečné látky 

 zvýšení kriminality a poškozování 

majetku města  

 

Zdroj: Vlastní konzultace 
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5. ŠKOLSTVÍ 

Školství zahrnuje vzdělávání ve všech formách s institucemi, které poskytují vzdělávání, 

pracovníky, kteří zajišťují vzdělávání a sluţby, jakoţ i legislativní rámec upravující 

poskytování vzdělávání a sluţeb. Ve městě se nacházejí mateřské školky, základní školy, 

střední škola a základní umělecká škola.  

5.1. Mateřské školy 

Mateřské školy jsou určeny pro děti od 3-6 let věku. Učitel k výuce pouţívá názorné 

materiály a aktivity pro motivaci dětí, aby se naučily jazyk a slovíčka, hudbu, malování a jiné. 

Je to jedinečná příleţitost děti odtrhnout od rodiny a začlenit je do společnosti.  

Ve městě se nacházejí tři mateřské školy: Mateřská škola se speciální třídou pro děti 

s vadami řeči Za Branou, Mateřská škola Jatecká a Církevní mateřská škola, středisko 

volného času. 

5.1.1. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Za Branou 

Budova mateřské školy Za Branou byla dostavěna v roce 1979. Od 1. 1. 2003 je škola 

příspěvkovou organizací.  Je rozdělena na 4 pavilony a v kaţdém je jedna třída. Kaţdý 

pavilon obsahuje hernu, loţnici, kuchyňku, sociální zařízení, šatnu a terasu. 3 pavilony jsou 

rozděleny podle věku dětí a ve čtvrtém se nachází speciální logopedická třída pro děti 

s vadami řeči, kde jsou děti rŧzného věku. Celková kapacita školy je 100 dětí. Škola má svoji 

zahradu s pískovištěm, dřevěnými domečky, dopravním hřištěm a velkým zahradním 

bazénem [30].  

Záměr školy je pomoc dětem k získání nových zkušeností, navazování přátelství, 

prohlubování dovedností a jiné. Snaţí se doplnit výchovnou úlohu domácího prostředí [31].  

5.1.2. Mateřská škola Jatecká 

Tato škola vznikla 1. června 1984. Nalézá se tam prádelna, sušárna, kuchyň, úklidové 

místnosti a kanceláře. Škola organizuje i ambulantní logopedickou poradnu nejen pro své 

děti v dané mateřské škole, ale i pro veřejnost. Do školy dochází 105 dětí, které jsou 

rozděleny do 4 tříd. Ke škole je přiřazena i zahrada, kde je kryté pískoviště, zahradní domek, 

altán pro děti i skluzavky [29].  

Škola pouţívá metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, k přemýšlení 

a formulování vlastních názorŧ a ke zdravému sebevědomí. Snaţí se podporovat pohybové 

aktivity, rozvíjet sociální dovednosti a dramatickou tvořivost [29]. 
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Organizuje mnoho akcí jako je maškarní karneval, plavání, saunování, školní výlety, 

oslavy narozenin či svátku a mnoho dalších [29].  

5.1.3. Církevní mateřská škola, středisko volného času 

Otevření první křesťanské třídy se konalo v září roku 1991. Z této třídy byla zřízena 

církevní mateřská škola jako alternativní model výchovné péče, zaměřené na sociální učení  

ve věkově smíšené skupině s postiţenými dětmi. V roce 1992 byla zařazena do sítě škol  

a v roce 1993 získala právní subjektivitu. Od roku 1997 byla škola rozšířena o Středisko 

pro volný čas dětí a mládeţe [4].  

Školku mohou navštěvovat děti bez rozdílu náboţenského vyznání. Děti se učí základní 

pravidla chování, základy duchovních a ţivotních hodnot i mezilidských vztahŧ [4].  

5.2. Základní školy 

Základní škola je určena pro děti od 6 let věku aţ do 15. Je zaměřena na učení základních 

vědomostí. Zásadní význam pro vzdělávání měla Marie Terezie, která v roce 1774 zavedla 

povinnou školní docházku.  

V Pacově se nacházejí dvě základní školy: Základní škola Za Branou a Základní škola 

Náměstí.  

5.2.1. Základní škola Za Branou 

Výstavba školy byla zahájena 7. února 1959. V roce 1961 došlo k otevření objektu. Další 

rozvoj zaznamenala v roce 1969 – 1972, kdy se ke škole připojila tělocvična se dvěma sály, 

školní jídelna, druţina a bytová jednotka [67].  

Ve škole se nachází řada speciálních učeben jako je jazyková učebna, učebna fyziky, 

učebna chemie, 3 počítačové učebny, třída vybavená pro výuku výtvarné výchovy, keramická 

dílna, školní dílny a cvičnou kuchyň [67].  

Škola v posledních letech podporuje vzdělávací program „Škola pro ţivot“. Zaměřuje  

se na rozvoj osobnosti ţáka. Děti by se měli učit tomu, co v budoucnu v ţivotě budou 

potřebovat a hlavně, aby nebraly školu jako nutné zlo [67].  

Ke škole je připojena školní druţina. Je určena pro ţáky 1. stupně základní školy. Snaţí  

se vést děti ke tvořivosti, iniciativě, zodpovědnosti a vytrvalosti. Druţina pořádá rŧzné 

činnosti a záleţí pouze na dítěti, jaké aktivitě dá přednost. Mŧţe si zvolit činnost výtvarnou, 

rukodělnou, literární, hudební či sportovní [68]. 
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5.2.2. Základní škola Náměstí 

Přesné datum zaloţení školy není známo. Ví se však, ţe spadá na konec 14. století.  

Po zavedení povinné školní docházky byla v Pacově škola triviální, coţ znamenalo, ţe se v ní 

učilo náboţenství, čtení, psaní a počítání. V letních obdobích do školy docházel velmi malý 

počet dětí, neboť musely pomáhat doma s hospodářstvím. V roce 1802 byla rozšířena  

pro velký počet dětí. Děti do školy chodily tři nebo čtyři roky, podle toho jak se rozhodly. 

V létě musely kaţdý den před vyučováním do kostela. Díky neustálému rŧstu ţákŧ bylo 

potřeba vystavit novou budovu školy. V roce 1881 byla stavba dokončena. K velké změně 

dochází v roce 1894, kdy se škola rozdělila na chlapeckou a dívčí. 2. světová válka 

poznamenala i školství v Pacově. Škola byla uţívána příslušníky německé armády. Obnovení 

vyučování nastalo aţ 11. června 1945 [72]. 

ZŠ Pacov Náměstí se skládá ze tří budov. Spadá pod ní také školní klub a školní druţina 

[73].  

Budova na náměstí Svobody slouţí pro ţáky druhého stupně a vyšších ročníkŧ prvního 

stupně. Sídlí zde i vedení školy. Je vybavena počítačovou učebnou s dataprojektorem, 

dílnami, učitelskou i ţákovskou knihovnou [73].  

Budova v Nádraţní ulici slouţí pro ţáky prvního stupně. Sídlí zde i třídy školní druţiny 

[73].  

V budově ve Španovské ulici se vyučuje ve dvou třídách. Jsou to především třídy speciální 

[73].  

Škola na tělesnou výchovu přechází do školy ZŠ Za Branou. Tam také chodí na obědy  

do školní jídelny. V současné době se uvaţuje nad sloučením těchto dvou škol [45]. 

5.3. Střední škola 

Střední škola následuje hned po 9. třídě základní školy. Studium trvá 3 nebo 4 roky podle 

svého zaměření a výsledné kvalifikace studentŧ. Školská soustava obsahuje i víceleté střední 

školy a to buď na 8 nebo 6 rokŧ, do kterých přecházejí ţáci středních škol jiţ po prvním 

stupni základní školy. V České republice poskytují střední školy všeobecné střední vzdělání 

(gymnázia) nebo odborné střední vzdělání (střední odborná učiliště, střední odborné školy). 

V Pacově se nachází pouze jedna střední škola a to 6leté gymnázium.  
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5.3.1. Gymnázium Pacov 

Gymnázium v Pacově bylo uţ od roku 1956 aţ do roku 1976. Sídlilo v současné  

ZŠ Za Branou. Byla to jedenáctiletá základní škola a posléze rozdělena na základní školu  

a gymnázium. V roce 1991 se začalo jednat o povolení obnovy gymnázia. Toto jednání bylo 

schváleno a na jaře se konaly první přijímací zkoušky ţákŧ 5. tříd základních škol Pacovska.  

1. 4. 1992 bylo zaloţeno víceleté gymnázium jako samostatný právní subjekt. V únoru roku 

1994 dostala škola od městského zastupitelstva rozestavěný kulturní dŧm v centru města,  

do kterého se po dostavbě a velkých úpravách v roce 1997 přestěhovala [26].  

V současné době je gymnázium šestileté. Budova je vybavena tělocvičnou, posilovnou, 

učebnami jazykŧ, laboratořemi atd. Škola především klade dŧraz na cizí jazyky, proto  

se účastní rŧzných výměnných pobytŧ [27].  

5.4. Umělecká škola 

Tento druh školy se zabývá vzděláváním v uměleckých oborech, jako například hudba, 

kresba, tanec a jiné.  

5.4.1. Základní umělecká škola Pacov 

Hudební škola pŧsobí v Pacově od roku 1951. Hned v jejím počátku školu navštěvovalo 

63 ţákŧ. Škola se v dalších letech rozšiřuje o další obory, jako taneční, výtvarný a jiné [69].  

Školu v tomto roce navštěvuje 190 ţákŧ a učí v ní 10 učitelŧ. Je to příspěvková 

organizace, kterou zřizuje město Pacov. Zajišťuje 2 studijní obory, hudební a výtvarný. 

Poskytuje i taneční a divadelní prŧpravu. V hudebním oboru se nachází i sborový zpěv. 

Kaţdý rok pořádá 3 koncerty [70].  

5.5. Swot analýza školství 

Následující tabulka poukazuje na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby ve městě. 

Analýza je zaměřena na školství [vlastní konzultace]. 
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Tabulka 4 – Swot analýza zaměřena na školství 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 existence kvalitních škol (základní 

školy, gymnázium) 

 existence vybavených učeben (v 

některých školách – gymnázium) 

 existence 2 mateřských škol 

 téměř 100% kvalifikovanost učitelŧ 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 nedostatečná kapacita školních budov  

 absence středního odborného učiliště 

 slabé propojení škol a podnikŧ 

 špatná kvalita jazykové výuky 

 špatný technický stav mateřských škol 

 špatný technický stav MŠ – Za Branou 

 nedostatek některých aprobací (např. 

Tv) 

 

PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 rozvoj středního odborného školství ve 

spolupráci s podniky 

 vyuţití školních budov pro veřejnost 

 spolupráce mezi školy samotnými 

 vyuţití stávajících školních budov i pro 

vyšší odborné školství (víkendové 

distanční vzdělání, viz. Základní škola 

Obrataň, Černovice) 

 podpořit zájem mladých v základních 

školách o technické obory 

OHROŢENÍ 
(BUDOUCNOST) 

 nedostatek kvalifikovaných pracovních 

sil do budoucna 

 nutnost investic do školních budov 

 nevyváţenost učitelského sboru (malé 

zastoupení muţŧ) 

 sniţování počtu ţákŧ ZŠ odchodem 

velkého počtu ţákŧ na víceleté Gy 

(25%) a odchodem do větších měst 

 odchod kvalifikovaných učitelŧ do 

jiných profesí 

 
Zdroj: Vlastní konzultace 
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6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území 

města v krajině a jejího vyuţití. Je vyhotovován na základě stavebního zákona, má formu 

opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce. 

Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umoţnily další výstavbu  

a trvalé udrţitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváţeného stavu mezi zájmy ţivotního 

prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.  

6.1. Zastavěná plocha 

V Pacově je v současné době zastavěno 313.83 ha plochy. Příbytek míst, který je 

naplánován má vzrŧst o 25,37 ha. Z tohoto počtu je plocha pro bydlení v Pacově 116.12 ha  

a je naplánováno zvýšení o 4,18 ha. Plocha pro výrobu, která je zastavěná činí 73,66 ha. 

V plánu je rozšíření o 0,24 ha. Místo pro zemědělskou výrobu je 24,15 ha a pro občanské 

vybavení 21,69 ha. Do budoucna město nepočítá s jejich rozšířením [38]. 

6.2. Urbanistická koncepce 

Významná dominanta Pacova z hlediska urbanistických hodnot je kostel svatého Michala 

uprostřed náměstí, který tvoří architektonickou a pohledovou památku. Další významná 

stavba je areál zámku s přilehlým Zámeckým parkem, barokní klášterní kostel svatého 

Václava a hřbitovní kostel svaté Barbory [41].  

Zámecký park a Sovŧv park je začleněn dle územního plánování do systému sídelní 

zeleně. Výrobní a podnikatelské areály jsou umístěny na jiţním okraji města. Naopak 

zemědělské areály se nacházejí v severní oblasti. Sportovní vybavenost, která obsahuje 

fotbalový stadion, lehkoatletický stadion, turistickou základu, je umístěna uprostřed města 

[41].  

6.3. Doprava 

Do budoucna je naplánována přístavba silnice a tím se dávají předpoklady k vymístění 

těţké dopravy z centra města [41].  

Parkovací místa pro osobní auta pro 5300 obyvatel je nedostatek. Z územní dokumentace 

vychází, ţe je zapotřebí poskytnout dalších zhruba 300 míst. Je nutné, aby majitelé objektŧ 

podnikatelských charakterŧ nabídli pro své zákazníky a partnery vlastní pozemky  

pro parkování [41].  
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Garáţe pro osobní auta obyvatel je z části poskytnu vlastními garáţemi u rodinných domŧ. 

V současné době by v Pacově stavební úřad neměl povolit stavbu obytného domu, který by 

neměl svoji garáţ v objektu nebo u objektu na vlastním pozemku [41].  

6.4. Projekty v Pacově 

Ve městě jsou rozpracovány rŧzné projekty. Nejzajímavější je revitalizace bývalého 

vojenského autoparku.  

6.4.1. Revitalizace bývalého vojenského autoparku 

Tento objekt se nachází v centru města, vedle zámeckého areálu. Je však součástí městské 

památkové zóny. V minulých letech byla plocha vyuţívána armádou jako autopark  

se stráţnicí. Celá plocha byla uměle zpevněna betonovými silničními panely. Objekt je 

oplocen ohradní zdí. Pro svŧj pŧvod je území klasifikováno jako území s archeologickými 

nálezy. Je zde plánováno vytvořit celkem 36 míst pro osobní automobily s navazující cestou 

s lavičkami a travnatou plochou [39, 40]. 

První krok projektu se snaţí docílit opravu ohradní zdi, výměnu vjezdových vrat, 

odstranění menších, novodobých staveb, které byly zřízeny armádou a demontáţ panelové 

plochy. Především se jedná o zařízení dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území, 

zábavní a prostorně rekreační plochu. V této době se projekt nachází ve druhé etapě. Proti 

pŧvodnímu návrhu nebude plocha zatravněna, ale zpevněna. Dŧvodem je záměr  

pro volnočasové aktivity. Plocha by měla být vyuţívána pro in-line bruslení, streetbasket. 

Součástí návrhu je také vybudování skateových ramp. V zimním období, pokud bude příznivé 

počasí, bude moci být plocha vyuţívána na bruslení [39, 40]. 
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7. KULTURA. 

V Pacově je kulturní a sportovní činnost velmi rozvinutá a má velmi silné zázemí. 

Pacovský motokros, fotbalové a volejbalové turnaje, atletické závody, hudební festival 

Poledník a mnohé další se staly jiţ tradicí, která se kaţdoročně opakuje [32, 33]. 

7.1. Sportovní oddíly 

Ve městě se nachází velký počet sportovních oddílŧ. Jsou zaměřeny na turistiku, týmové 

sporty i individuální sporty. Nejvíce sportovních aktivit spadá pod TJ Slavoj Pacov.  

7.1.1. Klub českých turistů 

Klub byl zaloţen 12. června 1929. Je zaměřen na rozvoj všech druhŧ turistiky. Jak na pěší, 

lyţařskou, vodáckou, cykloturistiku, ale v neposlední řadě i rodinnou turistiku. Hlavní náplní 

klubu je pravidelná vycházka do přírody, poznávání regionu Vysočiny. Pořádají i rŧzné 

zájezdy, několikadenní pobyty po České republice [28]. 

7.1.2. TOM Kamarádi Pacov 

Jiţ 30 let se tento oddíl nazývá „Kamarádi“. Je v něm zapsáno téměř 120 lidí od 6 let věku  

aţ po skorodŧchodce. Největší část tvoří děti do 18 let [65]. 

Základem oddílu je turistika všech forem. Pěší, vodáckou, cyklo, lyţařskou,  

ale i vysokohorskou. Podílí se také na rŧzných brigádách, které pomáhají jak oddílu, tak  

i městu. Pořádají spousty akcí, tábory, expedice do rŧzných kontinentŧ světa, výlety i klubové 

akce a další [65]. 

7.1.3. TJ Slavoj - oddíl volejbalu 

Oddíl volejbalu vznikl přibliţně kolem roku 1960. Od roku 1964 hráli ţáci Pacovského 

gymnázia volejbalové turnaje. V současnosti druţstva muţŧ hrají jak krajskou tak i okresní 

soutěţ. Pokračuje nadále práce s mládeţí. Kaţdý rok se uskutečňují rŧzné akce jako je 

Vánoční turnaj, Pacovský vagónek, Pacovský pohár. Druţstva muţŧ i juniorŧ hrají krajský 

přebor [64]. 

7.1.4. TJ Slavoj - oddíl fotbalu 

V roce 1948 začíná velký zájem o kopanou. Však první zmínky jsou jiţ v roce 1906, kdy 

tuto hru přivezli do Pacova studenti z Prahy. V současnosti jsou v Pacově všechny hráčské 

kategorie, tedy od předpřípravky, kam patří děti ve věku 5 – 7 let aţ po muţe. Ţáci  
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a dorostenci hrají jiţ nejvyšší krajskou soutěţ, a sice Krajský přebor. Pacovský fotbal má 

kolem 150 členŧ [63, vlastní konzultace]. 

7.1.5. TJ Slavoj oddíl atletiky 

První zmínky o pacovské atletice jsou k nalezení 22. května 1925. Atletika se řadila mezi 

organizaci Sokol. Se zánikem tohoto spolku zaniká i atletika v Pacově. V 50. letech, kdy  

se Pacov stal okresním městem, přicházejí noví obyvatelé, mezi nimiţ jsou i sportovci. V roce 

1954 se znovu zakládá TJ Slavoj atletický oddíl. Bylo potřeba hodně pomoci, aby se oddíl 

rozvíjel a fungoval doposud. Členové do této doby získali 76 medailí z republikových 

mistrovství, 699 titulŧ přeborníkŧ kraje. Významnou osobností odchovanou v Pacově byl 

trojskokan Vlastimil Mářinec, který obsadil 5. místo na prvním atletickém mistrovství světa 

v roce 1983 v Helsinkách a o rok později přivezl stříbrnou medaili z halového mistrovství 

Evropy z švédského Göteborgu [1]. 

Oddíl atletiky obhospodařuje v současnosti nedávno opravené sportoviště. V současné 

době má 189 členŧ [1]. 

7.1.6. TJ Slavoj oddíl tenisu 

Počátkem roku 1923 zaloţilo několik nadšencŧ tenisový oddíl SK Pacov. Svými vlastními 

financemi postavili tenisový kurt. V druhé polovině třicátých let patří mezi nejlepší muţstva 

jiţních Čech. V roce 1939 se pořádá první turnaj „O pohár města Pacova“. V roce 1937  

a 1938 se hráči tenisového oddílu umístili mezi československou elitou na 2 a 3 místě. Rok 

1966 přináší oddílu zařazení a ten vystupuje jako oddíl TJ Slavoj. V 70. letech tento sport 

upadá. [1]. 

V současnosti má oddíl 25 členŧ všech věkových kategorií i pohlaví. K trénování slouţí  

3 antukové kurty. Pacovští tenisté hrají okresní i krajskou soutěţ. Kaţdý rok v srpnu se koná 

turnaj [vlastní konzultace]. 

7.1.7. Automotoklub Pacov v AČR 

Tento klub je zaměřen na motokrosové dění. První zmínky sahají do šedesátých let 

minulého století, kdy se začaly pořádat první závody. V současné době je klub začleněn  

do Autoklubu České republiky a má přes 50 členŧ. Jeho hlavní činnost je rozvíjet tento druh 

sportu v Pacově. Velký cíl, který chce Pacov dosáhnout, je vybudování multifunkčního 

sportovně – rekreačního areálu [43]. 
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7.1.8. Swot analýza sport a sportovní aktivity 

Tabulka je zaměřena na sport a sportovní aktivity ve městě. Ukazuje silné a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby dané oblasti [vlastní konzultace]. 

Tabulka 5 – Swot analýza zaměřena na sport a sportovní zařízení 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 dostatečný počet sportovních zařízení 

 dobrý technický stav většiny 

sportovních zařízení 

 velká členská základna 

 zapojení sportovních spolkŧ ve vyšších 

soutěţích 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 omezená dostupnost sportovišť široké 

veřejnosti 

 absence ploch pro koupání a bruslení 

 nedostatek „dětských pláckŧ“ 

 

 

PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 vyuţití pro celoregionální akce (školní 

olympiády), příleţitost pro rozvoj 

celoregionálních oddílŧ 

 otevření sportovišť široké veřejnosti 

 vybudování sportovně rekreačního 

areálu Propad (moţnost koupání) 

 zimní sportovní vyţití (běţecké 

stopy…) 

 dokončení areálu u Svaté Anny 

 vyuţití sportovišť pro návštěvníky 

Pacova v rámci rozvoje turistiky a 

cestovního ruchu s jasnými pravidly 

pro pouţívání  

OHROŢENÍ 
(BUDOUCNOST) 

 náklady na udrţování sportovišť 

 nedostatečná členská základna 

 pokles vyuţití sportovišť 

 nedostatek vedoucích, organizátorŧ 

 

Zdroj: Vlastní konzultace 

7.2. Volnočasové spolky 

Spolky pro volný čas jsou nedělitelnou součástí Pacova. Sahají do vzdálené historie  

a fingují dodnes.  

7.2.1. Divadélko „Tyjátr“ 

Sdruţení fyzických osob, které tvoří scénky známých divadelních her. Tento soubor 

v minulosti pŧsobil jako ochotnické divadlo. Nejznámější ztvárněné scénky tohoto spolku je 

např. Sluha dvou pánŧ, Dívčí válka, České nebe a jiné [34]. 
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7.2.2. CantoBello 

Komorní pěvecký sbor, který zpívá převáţně bez doprovodu ve 4 hlasech rŧzné typy 

skladeb [35]. 

7.2.3. Občanské sdruţení Dobromysl Pacov 

Toto sdruţení kaţdoročně pořádá a vytváří festival Pacovský poledník [36]. 

7.2.4. Folklórní soubor Straţišťan 

V roce 1969 byla sloţena píseň o ţivotě a práci občanŧ v Pacově, kterou zazpívala skupina 

lidí za doprovodu dud. To byl první krok k vytvoření tohoto souboru. Později byla utvořena 

skupina, která postupně rostla, rozdělila se na hudební a taneční část. Tento soubor má své 

hudební nástroje, kroje a další vybavení. Od roku 1993 se stal Straţišťan samostatným 

právním subjektem. Tento soubor výborně reprezentuje Pacov nejen na folklórních festivalech 

v České republice, ale i v zahraničí [62]. 

7.2.5. Pěvecké sbor Slavík 

Tento sbor byl zaloţen v roce 1874. Jeho název je spojen po houslistovi Jesefu Slavíkovi. 

Na dlouhou dobu byla jeho činnost omezena. V roce 1972 na podzim zahájil svou činnost 

jako ţenský sbor. O rok později jiţ jako smíšený sbor. V poměrně krátké době byl sbor znám 

na mnoha místech tehdejší Československé republiky, navštívil Německo, Nizozemí, Itálii, 

Švýcarsko a Rakousko. Dlouhodobě ho vedl pan Karel Zamrazil, jeho nástupcem byl 

Stanislav Pešička. Za jeho vedením se sbor účastnil festivalŧ doma i v zahraničí  

[vlastní konzultace]. 

V současné době patří mezi nejznámější spolky v Pacově. Navštěvuje rŧzné kouty České 

republiky, ale i zahraničí. V současnosti má 46 členŧ [44]. 

7.2.6. Trnávka – soubor lidových písní a tanců 

V roce 1980 vznikl tento soubor. V současnosti ho navštěvuje 35 členŧ, z toho je  

10 muzikantŧ. V roce 2003 soubor zvítězil v krajské dětské folklorní přehlídce v Jihlavě  

a dostal se tak na celostátní přehlídku. Tento soubor je členem Folklorního sdruţení České 

republiky. Snaţí se uchovávat a rozvíjet lidové tradice v oblasti lidové hudby, zpěvu a tance. 

Kaţdý ze členŧ má svŧj kroj [66].  
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7.2.7. Sdruţení VIA RUSTICA o. s. 

Sdruţení Via rustica o. s. jiţ řadu let připravuje vzdělávací kurzy pro veřejnost v oblasti 

jazykových dovedností a dovedností s prací na počítači, především s Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint atd. Kurzy jsou připraveny na míru i pro podnikatelský sektor se zájmem  

o dovzdělávání vlastních zaměstnancŧ. Sdruţení poskytuje kurzy angličtiny, němčiny, 

španělštiny a ruštiny. Lidé se mohou také přihlásit do výtvarného kurzu a učit se malbě  

a kresbě [45].  

7.3. Svazy 

Ve městě se nacházejí svazy včelařŧ, myslivcŧ, ochráncŧ přírody, rybářŧ a chovatelŧ.  

7.3.1. Český svaz včelařů Pacov 

8. června 1913 byl pořádán odbor, který příznivě zapŧsobil na včelaře, kteří se rozhodli 

zaloţit tento svaz. Návrh tohoto spolku byl jednomyslně schválen. Jiţ na samém počátku 

tohoto spolku bylo 37 členŧ a to jak z Pacova, tak z okolí [10]. 

V současnosti má svaz včelařŧ 107 členŧ, kteří mají ve svém vlastnictví 1145 včelstev. 

Věkový prŧměr spolku je kolem šedesáti let. Velký problém v posledních letech se vyskytuje  

s chorobami včel. Kaţdodenně se kvŧli tomuto problému pořádají rŧzné odborné přednášky, 

exkurze a další vzdělávací akce [11]. 

7.3.2. Český rybářský svaz Pacov 

Organizace byla zaloţena 27. 9. 1926. Organizace se postupem času dále rozvíjela. Její 

hlavní priority byla ochrana ţivotního prostředí, výlovy a chov ryb, sportovní vyuţití členŧ  

a budování rybářské základny. V roce 1992 byl rybářský svaz změněn na samostatnou 

organizaci v rámci Českého rybářského svazu [13]. 

Pacovská organizace sdruţuje téměř 200 členŧ dospělých a mládeţe. Sportovní rybolov 

provozuje na dvou mimopstruhových revírech o ploše 7,5 ha a na jednom pstruhovém revíru 

o ploše 15 ha. Tyto revíry kromě vlastních členŧ navštěvuje kaţdoročně přes 110 hostŧ  

z rŧzných koutŧ celé České republiky. Kaţdoročně je do těchto revírŧ vysazeno více jak  

7500 ks ryb, které převáţně pocházejí z vlastní produkce. Na chovných rybnících a potocích  

se zaměřuje především na produkci kapra, lína, candáta, pstruha a štiky. Některé druhy ryb  

si organizace sama uměle vytírá na nových sádkách [vlastní konzultace].  

Pacovská organizace je členem Jihočeského územního svazu ČRS, se kterým úzce 

spolupracuje. Jako jediná ve svazu je samostatně hospodařící organizací. Kromě hospodářské 
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činnosti je také pořadatelem dalších aktivit, jako je například Zlatá udice mládeţe, rybářské 

závody Pacovský kapr, zájezdy na výlovy rybníkŧ, Den otevřených dveří a velmi oblíbené 

Rybářské hody na rybárně [vlastní konzultace]. 

7.3.3. Český svaz ochránců přírody 

Svaz byl zaloţen počátkem roku 2004. Je to organizace neziskového typu, kterou zřizuje 

Český svaz ochráncŧ přírody České republiky. Činnost organizace doplňuje volnočasové 

aktivity v Pacově o environmentální sloţku [12]. 

7.3.4. Český svaz chovatelů Pacov 

První doklad o této činnosti je ze dne 10. 10. 1910. Organizace se ukrývala pod názvem 

Okresní sdruţení hospodářských zvířat v Pacově. Postupně se organizace rozrŧstaly a byly 

zaloţeny další spolky jako spolek chovatelŧ drobného hospodářského zvířectva, spolek 

pěstitelŧ králíkŧ pro Pacov a jiné. V roce 1946 spolek končí a znovu začal fungovat aţ v roce 

1961. Od té doby existuje doposud [1]. 

V současné době má 35 členŧ, kteří se zabývají chovem rŧzných druhŧ zvířat. Nejčastěji  

se jedná o chov drŧbeţe, králíkŧ, koňŧ, holubŧ a jiných [9]. 

7.3.5. Myslivecké sdruţení Hubert Pacov 

Toto sdruţení bylo zaloţeno v roce 1931. Výměra, kterou myslivci vyuţívají je 1814 ha. 

V současné době má 19 členŧ. Základní činnost myslivosti v Pacově zahrnuje především chov 

a lov zvěře, ochrana zvěře před vlivy okolí jako jsou např. nemoci, lidé apod., ochrana 

přírody, krmení zvěře a jiné. Hlavní činností je udrţovat a obhospodařovat volně ţijící zvěř  

ve prospěch společnosti a myslivcŧ. Chrání krajinu, aby zanechali dalším generacím takový 

stav, jako je v současnosti nebo ještě lepší [37]. 

7.4. Organizace zřizované městem 

7.4.1. Tisk 

Kaţdý měsíc v Pacově vychází publikace s názvem Z mého kraje. První číslo vyšlo  

1. dubna 1976. Vycházel tak jako dosud kaţdý měsíc ve formátu A5. Jeho cena byla 2 Kčs. 

V současné době jeho cena je 10 Kč a vydávání zajišťuje městské kulturní středisko. Najdeme 

v něm novoty, které se ve městě chystají, historii, program kina a jiné zajímavosti [1]. 
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7.4.2. Knihovna 

Vznik knihovny mŧţeme spojovat se vznikem Čtenářské besedy, jejíţ vznik je datován 

k 1. 1. 1866. V lednu 1866 měla beseda uţ 38 členŧ. Knihy byly pŧjčovány bezplatně, ale 

pouze členŧm. V roce 1909 měla knihovna 1575 svazkŧ, v roce 1913 uţ to bylo 3354 svazkŧ 

knih. Knihovnu navštívilo 899 členŧ. Údaje o Čtenářské besedě končí ve 30 letech. V roce 

1953 se stala knihovna Okresní lidovou knihovnou. Přestěhovala se z radnice do domku,  

ve kterém trávil poslední dny svého ţivota básník Antonín Sova [1]. 

V roce 2011 byla přesídlena do zámku v Pacově. Zřizovatelem městské knihovny je Město 

Pacov. Pod svojí úschovou má 36315 knih. Registrováno má 891 členŧ a provedla  

53349 výpŧjček [42]. 

7.4.3. Muzeum 

V roce 1904 Ferdinand Pakosta, student historie, podal první návrh na zaloţení muzea. 

1908 se návrh stal realitou a tak muzeum vzniklo a 13. září 1908 bylo slavnostně otevřeno. 

V roce 1914 z nedostatku místa bylo přesídleno na starou radnici na náměstí. V roce 1917 

radnice i s celým muzeem vyhořela. Nově bylo zaloţeno aţ v roce 1924. Na sklonku  

2. světové války bylo muzeum vzhledem k těţké situaci uzavřeno. Po osvobození se muzeu 

jako v předešlých letech věnoval Jan Zoubek a převzal funkci ředitele. V muzeu 

popularizoval ţivoty a díla významných rodákŧ, básníka Antonína Sovu, akademického 

malíře Jana Autengrubera, akademického malíře Jana Vojnu, choreografa Sašu Machova  

a divadelního reţiséra Jiřího Frejky. 17. listopadu 2011 bylo muzeum přesídleno do nově 

otevřeného na zámku v Pacově [vlastní konzultace]. 

7.4.4. Swot analýza organizací zřizované městem 

Tato analýza je zaměřena na organizace zřizované městem, do kterých patří městské 

kulturní středisko, muzeum a knihovna [vlastní konzultace]. 
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Tabulka 6 – Swot analýza zaměřena organizace zřizované městem 

 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 existence organizací zřizovaných 

městem 

 dostatečné personální zabezpečení 

 muzeum – 2 profesionální pracovníci 

 kulturní středisko – 2 profesionální 

pracovníci 

 knihovna – 3 profesionální pracovníci 

 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 roztříštěnost provozních nákladŧ 

 špatné technické zázemí 

 špatný stav objektŧ, ve kterých sídlí 

organizace zřizované městem 

 absence koncepce fungování organizací 

zřizovaných městem 

 vyšší náklady na provoz 

 nevyuţívání prostor v muzeu a 

v knihovně na besedy a přednášky pro 

uţší okruh zájemcŧ 

 

PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 lepší koordinace kulturního dění 

 zkvalitnění marketingu kulturního dění 

 zpracování koncepce organizací 

zřizovaných městem 

 spojení (propojení) organizací 

zabývajících se kulturními aktivitami 

 spojení do jednoho komplexu budov 

kvŧli snazší dostupnosti sluţeb 

 zájem o zvýšení kvality nabízených 

sluţeb organizacemi 

 propagace akcí pořádaných městem 

 informace občanŧm do domu 

 

OHROŢENÍ 
(BUDOUCNOST) 

 sníţení zájmu občanŧ o akce pořádané 

organizacemi zřízenými městem 

 zvyšování provozních nákladŧ 

 roztříštěnost aktivit jednotlivých 

organizací (nekoncepčnost) 

Zdroj: Vlastní konzultace 

7.5. Další kulturní aktivity (kaţdoroční akce) 

V Pacově se pořádá mnoho kulturních a sportovních akcí, z nichţ se některé staly tradicí. 

Pacovský motokros, fotbalové, tenisové a volejbalové turnaje, atletické závody, víceţánrový 

hudební festival Pacovský poledník, Den mikroregionŧ, Kozimberské posvícení, konzerty 

pěveckého sboru Slavík, konzerty a akademie základních škol a základní umělecké školy, 

taneční kurzy, společenské plesy a mnohé další dokládají, ţe v Pacově má sport a kultura silné 

zázemí [46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56]. 
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8. ŢIVOTNÍ ÚROVEŇ 

Jedná se především o kvalitu ţivota, ale také o kvalitu ţivotního prostředí. Ke zvyšování 

ţivotní úrovně se přiřazuje materiální i nemateriální uspokojování potřeb jednotlivce. Do této 

kapitoly je zařazena zaměstnanost, infrastruktura a kvalita ţivotního prostředí.  

8.1. Zaměstnanost 

Míra nezaměstnaných v roce 2009 čítala 7,94%. V roce 2010 klesla na 7,7%. Celkový 

počet nezaměstnaných k roku 2011 je 161 obyvatel. Počet uchazečŧ, kteří se snaţí sehnat 

práci, je 205, z toho 14 absolventŧ. Ve městě je malý počet pracovních míst, a proto jak 

ukazuje migrace obyvatelstva, velký počet obyvatel se stěhuje do větších měst. Ekonomicky 

aktivních obyvatel je v Pacově k roku 2011 2358 [8, 38, 59].   

V roce 2001, při sčítání lidí, měst a obcí, bylo zjištěno, ţe do zaměstnání musí z města 

vyjíţdět 538 obyvatel. Do obce dojíţdí 654 obyvatel [7].  

8.1.1. Swot analýza podnikání 

Podnikání ve městě úzce souvisí se stavem zaměstnanosti. Následující tabulka poukazuje 

na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby podnikání [vlastní konzultace]. 

Tabulka 7 – Swot analýza zaměřená na podnikání 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 

 tradiční prŧmyslová odvětví 

(strojírenství, zemědělství, koţedělný 

prŧmysl, dřevozpracující prŧmysl) 

 kvalifikovaní pracovníci v tradičních 

prŧmyslových odvětvích 

 ochota práce za niţší mzdu 

 zájem podnikatelŧ podnikat v Pacově 

 vysoká zaměstnanost 

 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 

 celkově nízká úroveň vzdělanosti 

 nedostatek ploch pro podnikání 

 nedostatek podpory ze strany města 

 nedostatečné povědomí o plochách pro 

podnikání (dokument – informace o 

volných plochách- nabídka, poptávka) 

 odchod kvalifikovaných pracovních sil 

 někteří podnikatelé podnikají ve městě, 

i kdyţ mají trvalé bydliště mimo Pacov 

ovšem fakticky v Pacově bydlí/fyzické 

a právnické osoby/ - zároveň vyuţívají 

místních dotací apod. 

 chuť obyvatel podnikat 

 nízká úroveň příjmŧ 
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PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 rozvoj spolupráce města, škol, 

vzdělávacích institucí a podnikatelŧ 

 rozvoj nových a zkvalitnění stávajících 

ploch pro podnikání 

 dotační programy ČR a EU na rozvoj 

podnikání 

 vyuţití (nabídka) nevyuţívaných 

prŧmyslových objektŧ 

 podpora rozvoje cestovního ruchu 

 informování podnikatelŧ o záměrech 

města 

 zvyšování kvalifikace pracovních sil 

 přilákání nových silných 

podnikatelských subjektŧ do města 

 rozvoj ploch zejména pro „malé“ 

podnikání (moţnost drobné výroby a 

sluţeb) situovaných přímo ve městě 

 

OHROŢENÍ 
(BUDOUCNOST) 

 odchod kvalifikovaných pracovních sil 

v tradičních prŧmyslových odvětvích 

 zánik tradičních firem 

 odchod mladých lidí 

 pokles obyvatelstva pod 5000 

 legislativní a byrokratické překáţky pro 

rozvoj a udrţení podnikání 

 nezvyšování kvalifikovanosti 

pracovních sil 

 

Zdroj:Vlastní konzultace 

8.2. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

V Pacově je napojení na ţelezniční infrastrukturu. Vlaková doprava je jednokolejná a je 

napojena na trať Horní Cerekev – Tábor. Ve městě se nachází autobusové nádraţí, které 

svými spoji dopravuje občany do okolních vesnic nebo pomocí dálkových autobusŧ  

do větších měst [41].  

Hromadná osobní doprava je zajištěna autobusy. Samotná městská hromadná doprava 

v Pacově není. Je pouze zřízena městská linka, která dopravuje občany z vlakového nádraţí 

na zastávky po městě [41].  

Není zde napojení na silnici 1. třídy. Město je napojeno na technickou infrastrukturu, jako 

je vodovod, kanalizace a plynofikace. V současné době je vybudován vodovod pro veřejnou 

potřebu. Kanalizace je vybudována na části území obce. Občané mohou vyuţívat skládku 

komunálních odpadŧ [38].  

8.2.1. Swot analýza infrastruktury 

Tabulka ukazuje na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby zaměřené na infrastrukturu 

ve městě, především na komunikace a sítě [vlastní konzultace].  
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Tabulka 8 – Swot analýza zaměřena na infrastrukturu ve městě 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 prŧběţné investice do rekonstrukce 

infrastruktury 

 zpracovaná projektová dokumentace na 

dŧleţité infrastrukturní projekty (ČOV, 

řešení dopravní obsluţnosti) 

 95 % plynofikace města 

 dobrá kvalita pitné vody 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 celkově prŧměrný a v mnoha případech 

podprŧměrný technický stav 

infrastruktury (komunikace, chodníky, 

kanalizace apod.) 

 absence koncepce rekonstrukce 

komunikací a síťové infrastruktury 

 staré vodovodní a kanalizační řády 

 absence oddělené kanalizace 

 absence protierozních opatření 

 absence ČOV v místních částech 

PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 komunikační napojení na dálniční síť 

 odlehčení centra města o nákladní 

dopravu (obchvat města) 

 prostory pro parkování nákladní 

dopravy (včetně servisu a sluţeb) 

 podpora cyklodopravy (cyklokoridory, 

cyklostezky) 

 obnova historického prostředí 

v Městské památkové zóně (ţulová 

dlaţba, úprava prostranství, odstranění 

novodobých zařízení apod.) 

OHROŢENÍ 
(BUDOUCNOST) 

 postupné zvyšování míry investic do 

infrastruktury v případě zhoršení 

technického stavu (v případě ponechání 

závaţných problémŧ ladem) 

 nerealizace oddělené kanalizace ve 

vztahu k provozu ČOV 

Zdroj: Vlastní konzultace 

8.3. Hygiena ţivotního prostředí 

Ve městě je velmi dobré ţivotní prostředí. Nenachází se zde oblast, která by měla 

zhoršenou kvalitu ovzduší vzhledem k limitŧm pro ochranu zdraví [38].  

8.3.1. Swot analýza ţivotního prostředí 

Swot analýzu ţivotního prostředí ukazuje následující tabulka [vlastní konzultace].   
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Tabulka 9 – Swot analýza zaměřena na ţivotní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 kvalitní ţivotní prostředí 

 zachovalá krajina 

 absence velkých znečišťovatelŧ 

 existence  SOMPA a.s. 

 existence aktivního ČSOP 

 

SLABÉ STRÁNKY 
(SOUČASNOST) 

 nedostatečná protierozní opatření 

 existence černých skládek 

 nedostatečné vyuţití městských 

zelených ploch (parky) pro veřejnost 

 nízké ekologické uvědomění občanŧ 

(ekologická výchova) 

 nízká výtěţnost recyklovatelných 

odpadŧ (nedostatečný odvoz odpadu) 

 neukázněnost majitelŧ psŧ 

 téměř nulové ekologické cítění 

některých investorŧ a podnikatelŧ 

 neexistující firma či instituce, která 

bude mít v pŧsobnosti kaţdodenní 

údrţbu zeleně a veřejných ploch  

 

PŘÍLEŢITOSTI 
(BUDOUCNOST) 

 vyuţití pro rozvoj cestovního ruchu 

 investice do protierozních opatření 

 spolupráce a aktivita spolkŧ 

zabývajících se osvětou a ochranou 

přírody (ČSOP) 

 vyuţití zelených ploch ve městě (parky) 

pro veřejnost 

 vyuţití ţelezniční nákladní dopravy 

 alternativní zdroje energie 

 zřízení městského zahradníka či 

skupiny zabezpečující údrţbu a 

výsadbu veřejné zeleně v Pacově a 

místních částech   

 trestání majitelŧ psŧ za „neukázněnost“ 

 

OHROŢENÍ 
(BUDOUCNOST) 

 navýšení nákladní dopravy (nová 

výroba DDL) 

 „prŧšvihový“ investor 

 havárie v souvislosti s dopravou a 

místními podniky 

 znepřístupnění krajiny 

 zavedení dalších nevhodných 

pracovních postupŧ v zemědělství 

 postupná devastace veřejně přístupných 

ploch ve správě města především 

zeleně 

 

Zdroj: Vlastní konzultace 
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9. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA EMPIRICKÉ STUDIE 

Prŧzkum byl zaměřen na občany Pacova od 18 let věku. Výsledky výzkumu by měli 

poukázat na spokojenost občanŧ s ţivotem v daném městě. Bylo pouţito dotazníkové šetření, 

které bylo rozděleno do rŧzných oblastí a ty dále definovány do dalších podotázek. Výsledky 

prŧzkumu byly konzultovány se starostou Pacova.   

9.1. Cíl průzkumu 

Hlavním cílem prŧzkumu je zjištění spokojenosti obyvatel s ţivotem v Pacově a to jak  

s celkovým, tak i přímo v jeho vymezených částech. Části prŧzkumu jsou rozděleny  

na zdravotní péči, bezpečnost a integrovaný záchranný systém, sociální oblast a zaměstnanost, 

ţivotní úroveň, kulturu a volný čas, práci radnice a zapojení občanŧ do veřejného dění a jiné.  

Dalším cílem je poukázat na problematiku města, jeho slabé stránky, co by se dalo 

vylepšit, co občanŧm ve městě schází a co se nelíbí.  

9.1.1. Základní výzkumné otázky 

První základní okruh otázek v prŧzkumu se zabývá celkovou problematikou zdravotní 

péče v Pacově. Je nutné se ptát: „Jsou občané Pacova spokojeni s celkovou poskytovanou 

zdravotní službou u různých typů zdravotní péče?“ Otázky pojednávají nejen o spokojenosti, 

ale také s mnoţstvím poskytované zdravotní péče. 

Pokud mluvíme o zdravotní péči, je třeba se zastavit u celkového integrovaného 

záchranného systému a u bezpečnosti. „Jsou občané spokojeni s prací integrovaného 

záchranného systému? Cítí se ve městě bezpečně?“ Otázky se ptají občanŧ na kvalitu  

a spokojenost práce policie, rychlé záchranné sluţby a hasičského záchranného sboru. Pokud 

se necítí v Pacově bezpečně, dŧvod jejich mínění.  

Péče o handicapované občany a seniory je dŧleţitou otázkou kaţdého města. Je třeba 

umoţnit volný pohyb a svobodu pro jejich ţivot. Pracovní podmínky ve městě jsou nedílnou 

součástí rozvoje. Dostatečné mnoţství pracovních moţností sniţuje migraci obyvatelstva. 

Proto je třeba poloţit otázku: „Je v Pacově dostatečná sociální péče? Je ve městě dobrá 

zaměstnanost?“ 

Čtvrtá výzkumná otázka zní: „Jsou občané spokojeni s životní úrovní ve městě?“ Otázky 

poukazují na sluţby, obchodní síť a jiné. 

Kultura a volný čas dávají městu další velký rozvoj. Kulturní akce, které se pořádají, 

přilákají lidi z rŧzných koutŧ republiky. Také je třeba se zamyslet, zda je dostatečná 



45 

informovanost o kulturním dění v Pacově. Volnočasové aktivity je třeba rozvíjet. Pátá 

výzkumná otázka tedy zní: „Je ve městě dostatečné kulturní dění a možnosti trávení volného 

času?“ 

Šestá výzkumná otázka zní: „Je kvalitní práce radnice a zapojují se občané do veřejného 

dění?“ Informovanost o dění ve městě je třeba poskytovat a to pomocí webových stránek, 

informačního zpravodaje Z mého kraje či informačního centra města. Otázkou však je,  

zda tyto informace jsou dostačující.  

Poslední blok otázek je doplňující. Sedmá výzkumná otázka tedy zní: „Co se občanům 

nejvíce na Pacově líbí a co naopak občanům chybí?“ 

Uvedené výzkumné otázky zjišťují především spokojenost celkového ţivota ve městě. 

Kaţdá otázka zahrnuje další blok podotázek, které ji rozvíjejí a které mají k tématu určitý 

vztah.  

9.2. Předvýzkum 

Předvýzkum se konal od 27. února do 11. března 2012. Byl veden rozhovor o tom, jaká 

témata jsou v Pacově nejvíce řešena a na jakou problematiku lze poukázat. Výsledkem byly 

stanoveny okruhy otázek a následně z nich zkonstruován dotazník. V další části předvýzkumu 

byly předloţeny otázky výzkumu a bylo zjišťováno, zda na otázky jsou občané schopni 

odpovědět. Výsledkem bylo upravení, případně nahrazení problémových otázek.  

Předvýzkumu se zúčastnili občané, kteří ţijí v Pacově déle neţ 10 let a jejich věk přesáhl 

18 let.  

9.3. Časový plán 

Časový plán je rozdělen do 4 základních etap.  

9.3.1. 1. etapa 

Prŧzkumné šetření probíhalo od 12. března do 26. března 2012. Byly do něj zahrnuty 

osoby, které jsou obyvateli Pacova a jejich věk dosahuje více jak 18 let. Prŧzkum byl rozeslán 

pomocí internetu idistribuován v papírové formě. Internetem byli osloveni především mladí 

občané a lidé ve věku 31 – 50 let, kteří mají neomezenou moţnost práce s počítačem. 

Dotazník v papírové podobě obdrţeli lidé ve věku 51 – 65 let a starší. Návratnost dotazníku je 

68%. Prŧměrná doba vyplňování elektronického dotazníku čítá kolem 13 minut.  
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9.3.2. 2. etapa 

Zpracování a analýza dat probíhala v období od 27. března do 1. dubna 2012.  

Pro zpracování dat byl pouţit program MS Excel. Nejprve byly výsledky převedeny do 

tabulek, a to pro kaţdou otázku jedna tabulka, která byla rozdělena podle věku dotazovaných 

respondentŧ. Kaţdý sloupec, ve kterém je věk respondenta, je dále rozdělen na absolutní 

četnost a relativní četnost. Hotové tabulky byly převedeny do programu MC Word.  

Částečnou pomŧckou bylo softwarové nastavení  Vyplňto.cz, které bylo následně 

zkontrolováno a přepracováno do tabulkového formátu.  

9.3.3. 3. etapa 

Dotazník a tabulky s výsledky byly konzultovány se starostou Pacova. Jeho vyjádření bylo 

zpracováno a převedeno do textu.  

9.3.4. 4. etapa 

Poslední etapa prŧzkumného šetření byla interpretace dat a závěry. Tato fáze probíhala  

od 1. dubna do 11. dubna 2012. Cílem bylo nalezení výsledkŧ z celkového prŧzkumu 

obyvatel.  

9.4. Deskripce pouţitých metod sběru dat 

Data byla sbírána pomocí dotazníku, který byl distribuován pomocí internetu a dále 

dotazníku v papírové podobě, který byl vlastnoručně předán respondentŧm.  

Nevýhodou dotazníkového šetření je, ţe vyţaduje značnou pozornost a je třeba chápat 

zadání a to nelze bez přítomnosti autora dotazníku vysvětlit. Další značná nevýhoda 

dotazníkového šetření byla ve skupině 65 let a více. Tito respondenti často neodpovídali  

na otevřené otázky a na otázky, které se týkají dětských lékařŧ.  

Podpŧrnou metodou byly rozhovory k vybraným tématŧm, které bylo nutno absolvovat  

při řešení teoretické části, protoţe nebylo moţno sehnat informace.  

Informace nebyli k dispozici u kulturních spolkŧ. Jiří Kuran (člen výboru TJ Slavoj – oddíl 

kopané) poskytl informace o sportovním oddíle TJ Slavoj – oddíl kopané. Zprávy o vývoji  

TJ Slavoj – oddíl tenisu byly konzultovány s Michalem Maršíkem (člen TJ Slavoj – oddíl 

tenisu). Alena Přibylová (členka sboru Slavík a referentka) poskytla veškeré informace  

o volnočasovém spolku Slavík. Z dŧvodu nedostatku informačních materiálŧ k městskému 

muzeu, byla třeba konzultace s ředitelem muzea města Pacov s panem Vlastimilem Simotou. 

Pan Miroslav Pozděna (hospodář místní organizace Českého rybářského svazu Pacov) poskytl 
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rozhovor  

o dění a vývoji Českého rybářského svazu Pacov. Výsledky prŧzkumu byly konzultovány  

se starostou města Pacova panem Bc. Lukášem Vlčkem DiS. Ten také poskytl Swot analýzy, 

které byli vytvořeny pro město.  

9.5. Deskripce zkoumaného vzorku 

Do prŧzkumu byly zahrnuty všechny osoby ţijící v Pacově, které byly ochotny se daného 

šetření zúčastnit. Dalším kritériem byl věk občanŧ, který musel být vyšší jak 18 let. 

Respondenti byli vybíráni nezávisle na svém pohlaví, dosaţeném vzdělání a současným 

stavem.  

Následující tabulka poukazuje na celkový počet respondentŧ rozdělený na muţe a ţeny 

podle jejich dosaţeného věku. Nejvíce dotazovaných bylo muţŧ.  

Tabulka 10 – Rozdělení respondentů dle věku a pohlaví 

Pohlaví 
18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

Žena  31 11 5 10 57 

Muž 35 19 2 7 63 

CELKEM 66 30 7 17 120 

Zdroj: Vlastní 

Rozdělení výzkumného vzorku podle současného stavu, ve kterém se dotazovaní 

respondenti nacházejí, ukazuje následující tabulka. Nejvíce občanŧ, kteří odpověděli  

na prŧzkum, jsou v současné době studenti. Jen o 5 občanŧ méně jsou zaměstnaní. Ze všech 

dotazovaných není nikdo, kdo by byl v invalidním dŧchodu.  
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Tabulka 11 – Rozdělení respondentů dle současného stavu podle jejich dosaţeného věku 

Současný stav 
18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

Student/ka 45 0 0 0 45 

Zaměstnaný/á 17 19 4 0 40 

Nezaměstnaný/á 1 1 0 0 2 

Podnikatel/ka 2 9 1 0 12 

Mateřská dovolená 1 1 0 0 2 

Starobní důchod 0 0 2 17 19 

Invalidní důchod 0 0 0 0 0 

CELKEM 66 30 7 17 120 

Zdroj: Vlastní 

Další tabulka poukazuje na dosaţené vzdělání respondentŧ, kteří jsou rozděleni podle 

věku. Nejvíce dotazovaných dosáhlo střední školy s maturitou. Naopak nejméně má vyšší 

odbornou školu. Obyvatelé nad 65 let věku odpověděli nejvíce, ţe vzdělání, které dosáhli  

je základní.  

Tabulka 12 – Rozdělení respondentů dle dosaţeného vzdělání podle jejich věku 

Dosažené vzdělání 
18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

Základní 8 0 0 8 16 

Střední bez 

maturity/vyučen 
8 5 3 5 21 

Střední s maturitou 42 20 3 2 67 

Vyšší odborné 1 1 0 0 2 

Vysokoškolské  7 4 1 2 14 

CELKEM 66 30 7 17 120 

Zdroj: Vlastní 
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9.6. Interpretace výsledků 

Dotazníkové šetření bylo rozděleno do 7 blokŧ, zdravotní péče, bezpečnost a integrovaný 

záchranný systém, sociální oblast a zaměstnanost, ţivotní úroveň, kultura a volný čas, práce 

radnice a zapojení občanŧ do veřejného dění a naposledy doplňující otázky k celému 

prŧzkumu. Kaţdý blok obsahuje další podotázky pro lepší a podrobnější vysvětlení daného 

tématu.  

9.6.1. Zdravotní péče 

Spokojenost občanŧ s celkovou zdravotní péčí se pohybuje okolo prŧměru. 45% občanŧ  

ji oznámkovalo stupněm 3. Nejvíce nespokojeni jsou respondenti ve věku 18-30 let a 51-65 

let. Nejhŧře v šetření byli ohodnoceni odborní lékaři. Ti jsou označeni jako nejhorší typ lékaře 

u všech věkových kategorií. Naopak nejlepší zdravotní sluţbu poskytují dětští lékaři.  

Na tomto výsledku se shodly všechny věkové kategorie. Dostupnost celkové zdravotní péče je 

hodnocena převáţně kladně.  

Počet stomatologŧ je na rozhraní středu. K odpovědi ano či spíše ano se přiklání okolo 

52% dotazovaných. Zbývajících 48% je spíše nebo plně nespokojeno. S mnoţstvím a kvalitou 

lékárenské sluţby jsou převáţně spokojeni všichni. 104 občanŧ odpovědělo spíše ano či ano. 

Provoz lékařské pohotovostní sluţby vyšel v prŧměru. Nejvíce respondentŧ se prozatím 

s touto sluţbou nesetkala. Ti, co sluţbu jiţ vyuţili, výsledek byl prŧměrný. 44 občanŧ byli 

spokojeni či spíše spokojeni. 47 občanŧ bylo spíše nespokojeno. Poúrazová péče byla 

ohodnocena u obyvatel od 18–65 let stupněm 3, tedy prŧměrně. Lidé nad 65 let věku 

oznámkovali rehabilitaci číslem 2, tedy jsou spíše spokojeni.  

9.6.2. Bezpečnost a integrovaný záchranný systému 

Ve městě se 95% občanŧ cítí bezpečně. Zbylých 5% svŧj nesouhlas k bezpečnosti 

odŧvodnilo tím, ţe je špatně udrţovaný pořádek ve večerních hodinách, špatná zdravotní péče 

a vysoká rychlost aut ve městě. 64 respondentŧ se domnívá, ţe ve městě není či spíše není 

prováděna osvěta o bezpečnosti, ochraně zdraví a majetku.  

Celková spokojenost s integrovaným záchranným systémem je spíše dobrá. Nejvíce 

nespokojení jsou respondenti s prácí policie. Občané ve věku 18-30 ji ohodnotili stupněm 

2,52. 42,5% občanŧ boduje kvalitu práce policie stupněm 3. Největší spokojenost je 

s hasičským záchranným sborem. Kvalita práce je ohodnocena na výbornou všemi věkovými 

kategoriemi. I kvalita práce rychlé záchranné sluţby vyšla na výbornou, pouze věková 

kategorie 18-30 a 51-65 ji ohodnotila chvalitebně.  
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9.6.3. Sociální oblast a zaměstnanost 

Všechny věkové kategorie souhlasí s tím, ţe je dostatečně zajištěna péče o seniory. 

Dostatečnou péči o handicapované občany 67,5% respondentŧ ze všech věkových kategorií 

spíše odsouhlasilo. Necelých 71% se spíše domnívá, ţe je handicapovaným občanŧm 

poskytnut volný pohyb po městě a návštěvě státních institucí. Zázemí obyvatel je hodnoceno 

respondenty 41,7% jako chvalitebné. Na tomto výsledku se shodly všechny věkové kategorie 

mimo věku 31-50. Ti hodnotí stupněm dobře.  

Z prŧzkumu jasně vyplynulo, ţe v Pacově není snadné sehnat práci. 73,3% respondentŧ 

odpovědělo ne nebo spíše ne. Kolem 74% občanŧ není spokojeno ani s dostatečným 

mnoţstvím pracovních míst. Práce představitelŧ města v rozvoji malého a středního podnikání 

je prŧměrná. 52% občanŧ se domnívá, ţe není dostačující, zbylých 48% je spokojeno či spíše 

spokojeno. 80 občanŧ souhlasí s tím, ţe má město špatnou geografickou polohu na to přilákat 

nové investory pro rozšíření podnikání a tím i tvorbu nových pracovních míst. 44 respondentŧ 

ve věku 31-50 let a 51-65 let se shodlo na stupni dobře, kdyţ hodnotí ţivot ve městě 

z hlediska moţnosti podnikání. Lidé nad 65 let věku volili stupeň spíše chvalitebný, 18-30 let 

věku se přiklánějí ke stupni dostatečně.  

9.6.4. Ţivotní úroveň 

S ţivotem v daném městě je spokojeno téměř 90% všech dotazovaných. Pouze  

13 respondentŧ je nespokojených a to nejvíce z dŧvodu malého počtu pracovních míst, 

špatného kulturního vyţití a malého počtu volnočasových aktivit pro matky s dětmi. 76% 

obyvatel město poskytuje dostatečnou ţivotní úroveň. Kladné hodnocení mají také 

poskytované sluţby ve městě. Občané jsou spokojeni také s obchodní sítí. 86% se domnívá, 

ţe uţ není potřeba dalších supermarketŧ. 96 respondentŧ ze všech dotazovaných se zajímá  

o rozvoj města. V prŧměru si 52% myslí, ţe je ve městě dostatek subjektŧ poskytující 

volnočasové aktivity, 48% nesouhlasí. 

9.6.5. Kultura a volný čas 

52% je spíše spokojeno, ale i spokojeno s pořádanými kulturními akcemi ve městě. 

Zbylým 48% občanŧ se nelíbí kvalita, častá opakovatelnost a malý počet kulturních akcí. 

Téměř 72% kulturní dění ve městě vyuţívá. S informovaností o kulturním dění jsou mimo  

15 respondentŧ všichni spokojeni či spíše spokojeni.  
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68,3% se domnívá, ţe je v daném městě moţnost trávit volný čas. Pouze 54% 

dotazovaných sportovních aktivit vyuţívá. 64 občanŧ není spokojeno s mnoţstvím 

volnočasových míst pro matky s dětmi.  

9.6.6. Práce radnice a zapojení občanů do veřejného dění 

Informovanost občanŧ ve městě je téměř dostačující. Respondenti byli dotazování  

na získávání informací na informačním centru města, na webových stránkách a v týdeníku 

Z mého kraje a u kaţdé vyšla spokojenost.  

100 občanŧ ze všech dotazovaných se veřejných zasedání neúčastní, ale 93 občanŧ by 

chtěla více veřejných zasedání, aby mohli vyjádřit svŧj názor. 92 dotazovaných by ráda 

vyjádřila svŧj názor o změnách ve městě v referendu.  

9.6.7. Doplňující otázky 

83% vnímá rozvoj města v posledních pěti letech jako pozitivní. 78% dále předpokládá,  

ţe vývoj bude nadále pokračovat.  

V doplňujících otázkách byli občané dotazování na celkový pohled na město, co se nejvíce 

líbí a co naopak ve městě chybí. Obyvatelŧm se ve městě nejvíce líbí rekonstrukce zámku, 

klidné město a okolní příroda. Tyto tři okolnosti byly označeny 79 krát. Další pozitiva, která 

obyvatelé Pacova vnímají, jsou např. sportovní aktivity, práce starosty, rozvoj města, parky  

a jiné. Nejvíce občanŧm ve městě chybí koupaliště. Tato odpověď se v šetření objevila  

55 krát. Další negativa, která obyvatelé města vnímají je nedostatek pracovních moţností, 

večerní kluby s hudbou, nedostatek kulturních akcí, sportovní hala či místa pro sport a jiné.  

9.7. Vyjádření starosty města k průzkumnému šetření 

.9. 4. 2012 se uskutečnila schŧzka s panem Bc. Lukášem Vlčkem DiS., který je v současné 

době starostou města Pacova. Hlavní cíl bylo zjištění názoru na výsledky prŧzkumného 

šetření ve městě.  

Podle jeho slov je velký problém v Pacově s geografickou polohou. Město má špatný 

přístup k dopravní infrastruktuře a proto nepřiláká mnoho nových podnikatelŧ. Tento případ 

se odráţí v nízké tvorbě nových pracovních míst a migraci obyvatelstva do větších měst.  

Akce ve městě starosta označil jako problémovou oblast. Pacov patří na první příčky 

v počtu pořádaných akcí v celé Vysočině. Za veliký problém označil malý počet návštěvníkŧ. 

Byl velmi zklamán s názorem občanŧ na malý počet volnočasových míst pro matky s dětmi. 

Mnoho lidí si nepřečte týdeník Z mého kraje, kde jsou veškeré výstavby volnočasových míst 
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pro matky s dětmi vypsány. V tomto případě tedy soudí, ale neví, ţe vše uţ je v jednání a  

ve výstavbě.  

S pochvalou práce na radnici byl potěšen. Starostu zaujal velký počet dotazovaných, kteří 

by se rádi vyjádřili k rozhodování v referendu a také by chtěli více veřejného zasedání. Jeho 

komentář na tuto situaci byl takový, ţe pokud se uţ nějaké zasedání pořádá, velmi malý počet 

občanŧ se ho účastní.  

Dále byl potěšen ke kladnému hodnocení jeho práce v posledních 5-ti letech, vydařená 

rekonstrukce zámku a také, ţe občané dále věří na další rozvoj města. K velkému počtu 

odpovědí, ţe obyvatelŧm Pacova nejvíce chybí koupaliště, se vyjádřil, ţe je to veliký problém 

uţ řadu let. Pacov leţí na Vysočině a dnŧ ke koupání za rok je okolo 20. To je velmi malý 

počet na to, aby bylo vybudováno za mnoho finančních prostředkŧ. Bazén nepřipadá v úvahu 

z hlediska velkých investic, které by v dalších letech chyběly např. na opravu chodníkŧ, 

silnic. Dále není jistá návratnost, protoţe Pacov je malé město a není jisté, jaká by byla 

návštěvnost a návratnost finančních prostředkŧ.  
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ZÁVĚR 

Kaţdá obec má ze zákona pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanŧ. Neznamená to však, ţe by měla všechny aktivity zajistit vlastní silou. Jejím úkolem 

je spíše zaručit, aby tyto aktivity byli občanŧm města dostupné.  

K tomu, aby obec mohla dobře plnit svoje povinnosti, musí mít nezbytné údaje o svém 

území a o potřebách svých občanŧ.  

Cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé aspekty rozvoje města Pacov a vytvořit sadu 

informací, které bude moci vyuţít regionální management jako podkladový materiál  

při rozhodovacích procesech.  

Výzkum byl zaměřen na sociální oblast a zaměstnanost. Zajímavé výsledky  

se objevily zejména v oblasti nabídky volných míst. I kdyţ záporný postoj se dal víceméně 

předvídat. Většina respondentŧ není spokojena s nabídkou pracovních míst, ale i více  

jak polovina nehodnotí kladně práci představitelŧ města na úseku rozvoje malého a středního 

podnikání. Na druhé straně je fakt, ţe město má špatnou geografickou polohu a přilákat nové 

investory s moţností tvorby nových pracovních míst není v dnešní době zrovna jednoduché. 

Větší část respondentŧ není spokojena ani s prací policie. Svŧj postoj odŧvodnili špatně 

udrţovaným pořádkem ve večerních hodinách a vysokou rychlostí aut ve městě. Většina  

se domnívá, ţe není dostatečně prováděna osvěta o bezpečnosti, ochraně zdraví  

a majetku.  

Zdravotní péče je v Pacově prŧměrná. Dotazníkové šetření prokázalo, ţe větší části občanŧ 

nevyhovuje odváděná práce odborných lékařŧ. Na druhé straně byla převáţně kladně 

hodnocena práce dětských lékařŧ.  

Další výsledky jsou nepřekvapující. Týkají se oblasti kultury a volného času. Většina 

dotazovaných s kulturními akcemi není spokojena, pro jejich malý počet a časté opakování. 

V současné době by měl být vyřešen problém s dětskými hřišti, neboť v zámeckém areálu 

vyrŧstá nový volnočasový prostor.  

Je zaráţející, ţe téměř všichni by chtěli více veřejných zasedání, ale pak se jich téměř 

nikdo neúčastní. Svŧj názor by chtěla většina vyjádřit v referendu.  

Velký počet respondentŧ vnímá rozvoj města v posledních letech velmi pozitivně, hodnotí 

práci radnice převáţně kladně a předpokládá příznivý vývoj i dál. Občany byla oceněna 

přestavba zámeckého areálu, ale záporně hodnotili chybějící bazén nebo koupaliště. S tímto 

problémem město bojuje spoustu let. Starosta města se mi k této problematice vyjádřil,  
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ţe bohuţel jsme na Vysočině, kde je chladnější počasí a provoz bazénu či koupaliště je pro 

malé město finančně nákladné. Z rozpočtu jsou mimo jiné opravovány silnice, chodníky, 

domy, údrţba města a tím by také na tyto investice zbylo podstatně méně financí. Otázkou 

však nadále zŧstává, zda se záměr vybudování koupaliště či bazénu podaří městu v nejbliţší 

době zrealizovat.  

Základním předpokladem k upokojování potřeb občanŧ města je znalost těchto potřeb. 

K jejich zjištění mŧţe pomoci právě analýza. Cíl bakalářské práce byl splněn. Vzhledem 

k tomu, ţe město Pacov v posledních letech prošlo výraznými změnami, se domnívám, ţe by 

mu tato práce mohla být přínosná a vedle toho by mohla být vyuţita i jako zdroj informací pro 

běţné občany.  
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Příloha A – Dotazník 

Dobrý den,   

tento dotazník slouţí jako podklad pro praktickou část bakalářské práce na téma Analýza 

vývoje města Pacova. Cílem tohoto dotazníku je zjistit spokojenost obyvatel s ţivotem ve 

městě. Je určen pro občany ţijící v Pacově, kteří dosáhli věku 18 let. Prosím o vyplnění 

tohoto dokumentu podle svých zájmŧ a priorit. Děkuji. 

 

Tento dotazník má 8 částí. Zakrouţkujte pouze vţdy jednu odpověď.  

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

V této části je soubor otázek týkající se zdravotní péče. Otázka s číslem 1 je zaměřena na 

úroveň poskytnuté zdravotní péče u rŧzných lékařŧ. Ohodnoťte je a zakrouţkujte dané číslo. 1 

= jsem spokojen, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = nejsem spokojen.  

U otázek 2, 3, 4 zaškrtněte políčko podle Vašeho názoru. Otázky 5,6,7 oznámkujte číslem 

jako ve škole. 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = dostatečně, 5 = nedostatečně. 

 

1. Jak jste spokojen s úrovní poskytované zdravotní péče rŧzných typŧ lékařŧ?  

 

Dětský lékař 1 2 3 4  

 

Praktický lékař 1 2 3 4 

 

Odborný lékař 1 2 3 4 

 

Stomatologický lékař  1 2 3 4 

 

 

2. Je podle Vás v Pacově dostatečný počet stomatologŧ?  

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

3.  Jste spokojen s mnoţstvím a kvalitou lékárenské sluţby pro občany Pacova? 

⧠ Ano  

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

4.  Jste spokojen s provozem lékařské pohotovostní sluţby pro občany Pacova? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

⧠ Nesetkal jsem se 

 

 



 

5. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte kvalitu poskytované zdravotní péče 

v Pacově. 

 

……………………………………… 

 

6. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte dostupnost zdravotní péče pro občany 

Pacova.  

 

……………………………………... 

 

7. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte úroveň poúrazové péče (rehabilitace) pro 

občany Pacova.  

 

……………………………………... 

 

 

BEZPEČNOST A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

V této části jste tázáni na policii, hasiče a rychlou záchrannou sluţbu. Zaškrtněte odpověď dle 

Vašeho názoru.  

U otázky 10 zakrouţkujte podle celkového úsudku odpověď (zda jsou ve městě vidět, jakou 

pro město odvádějí práci…). Čísla v této otázce vyjadřují: 1 = jsem spokojen, 2 = spíše ano, 3 

= spíše ne, 4 = nejsem spokojen. 

Otázky od 11 do 13 oznámkujte číslem jako ve škole. 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = 

dobře, 4 = dostatečně, 5 = nedostatečně.  

 

8. Cítíte se v Pacově bezpečně? 

⧠ Ano (přeskočte otázku 9 a pokračujte na otázce 10) 

⧠ Spíše ano (přeskočte otázku 9 a pokračujte na otázce 10) 

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

9. Proč se ve městě necítíte bezpečně? (odpovězte, pokud jste v předchozí otázce odpověděli 

spíše ne nebo ne) 

 

…………………………..………………………………………………………..…….………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………… 

 

10.  Je ve městě dostatečně prováděna osvěta o bezpečnosti, ochraně zdraví a majetku 

občanŧ? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Jste spokojeni s prací integrovaného záchranného systému u: 

 

Policie 1 2 3 4 

 

Rychlé záchranné sluţby 1 2 3 4 

 

Hasičského záchranného sboru 1 2 3 4 

 

 

12. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte kvalitu práce policie v Pacově při ochraně 

občanŧ a jejich majetku. 

 

……………………………………… 

 

13. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte kvalitu práce hasičského záchranného 

sboru při ochraně majetku občanŧ Pacova. 

 

……………………………………… 

 

14. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte kvalitu práce rychlé záchranné sluţby v 

Pacově. 

 

……………………………………… 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST 

Tento blok otázek se ptá na sociální oblast a zaměstnanost ve městě. Posuzujte podle své 

úvahy a celkového pohledu na danou problematiku. Zaškrtněte políčko odpovědi.  

Otázky 22 a 23 oznámkujte číslem jako ve škole od 1 do 5. 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = 

dobře, 4 = dostatečně, 5 = nedostatečně.  

 

15. Víte o tom, ţe Pacov je populačně nejstarší město v ČR? 

⧠ Ano 

⧠ Ne 

 

16. Je ve městě zajištěna dostatečná péče pro seniory? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

17. Je ve městě zajištěna dostatečná péče o zdravotně hendikepované občany? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

 

 

 

 



 

18. Myslíte si, ţe mají zdravotně hendikepovaní občané při pohybu po městě a návštěvě 

státních institucí zajištěnu moţnost samostatného pohybu (speciální výtah, drţáky, pomocná 

zařízení pro vozíčkáře…)? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

19. Je snadné v Pacově sehnat práci? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

⧠ V současné době nevím 

 

20. Jste spokojen s pracovními moţnostmi ve městě? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

⧠ V současné době nevím 

 

21. Myslíte si, ţe představitelé města v dostatečné míře napomáhají rozvoji malého a 

středního podnikání ve městě? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

22. Myslíte si, ţe Pacov svojí geografickou polohou má moţnost přilákat nové investory pro 

rozšíření podnikání ve městě a tím i tvorbu nových pracovních míst?  

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

23. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte ţivot v Pacově z hlediska sociálního 

zázemí. 

 

……………………………………… 

 

24. Na stupnici od 1-5 (jako ve škole) oznámkujte ţivot v Pacově z hlediska moţnosti 

podnikání. 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

ŢIVOTNÍ ÚROVEŇ 

Tento blok otázek se týká ţivotní úrovně v Pacově. Zaškrtněte políčko podle svého 

subjektivního názoru.  

 

25. Jste spokojen s ţivotem v daném městě? 

⧠ Ano (přeskočte otázku 26, pokračujte na otázce 27) 

⧠ Spíše ano (přeskočte otázku 26, pokračujte na otázce 27) 

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

26. Napište dŧvod Vaší nespokojenosti v Pacově. (odpovězte, pokud jste v předchozí otázce 

odpověděli spíše ne nebo ne) 

 

…………………………..………………………………………………………..…….………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………… 

 

27. Poskytuje Vám Pacov dostatečnou ţivotní úroveň? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

28. Jste spokojen s rozsahem všech poskytovaných sluţeb v Pacově? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

29. Jste spokojen s obchodní sítí v Pacově? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

30. Zajímáte se o rozvoj města? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

31. Myslíte si, ţe Pacov potřebuje supermarket typu Tesco, Baumax apod.? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

 

 



 

32. Myslíte si, ţe Pacov má dostatek subjektŧ poskytující volnočasové aktivity? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

KULTURA A VOLNÝ ČAS 

Tyto otázky se dotýkají skupiny problematiky kultury a volného času. Zaškrtněte otázky 

podle svého názoru.  

 

33. Jste spokojen s pořádanými kulturními akcemi ve městě? 

⧠ Ano (přeskočte otázku 34, pokračujte na otázce 35) 

⧠ Spíše ano (přeskočte otázku 34, pokračujte na otázce 35) 

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

34. Napište, proč nejste spokojeni s akcemi, které pořádá město. (odpovězte, pokud jste 

v předchozí otázce označili odpověď spíše ne nebo ne).  

 

…………………………..………………………………………………………..…….………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………… 

 

35. Vyuţíváte kulturního dění ve městě? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

36. Máte dostatečné informace o kulturním dění ve městě? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

37. Je v daném městě moţnost trávit volný čas? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

38. Vyuţíváte sportovních aktivit v Pacově? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

 

 



 

39. Je v Pacově dostatek volno časových míst pro matky s dětmi? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

40. Mají děti moţnost vyuţívat sami sportoviště ve svém volném čase? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

41. Vyuţíváte v létě oficiální koupaliště v Pacově (Dolák u Pošné)? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

42. Kdyby byli v Pacově a jeho okolí cyklostezky, vyuţívali byste je? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

PRÁCE RADNICE A ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO DĚNÍ 

Tyto otázky se ptají na kvalitu práce na radnici a zda se občané zapojují do veřejného dění ve 

městě. Zodpovězte otázky a kříţkem označte odpověď.  

 

43. Myslíte si, ţe informační centrum města Pacova dostatečně zajišťuje informovanost pro 

občany a návštěvníky města? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

44. Myslíte si, ţe je občan města o dění dostatečně informován v Pacovském kulturním a 

informačním zpravodaji Z MÉHO KRAJE? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

45. Myslíte si, ţe má občan města plnohodnotnou moţnost vyjádřit svŧj názor nebo postoj 

v zpravodaji Z MÉHO KRAJE? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 



 

46. Navštěvujete webové stránky města? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne (přeskočte otázku 47, pokračujte na otázce 48) 

⧠ Ne (přeskočte otázku 47, pokračujte na otázce 48) 

 

47. Pokud ano či spíše ano, jsou dostatečné webové stránky města pro informovanost o dění 

ve městě a připravovaných akcích, investicích? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

48. Zúčastňujete se veřejných zasedání zastupitelstva města (alespoň 1x do roka) o rozvoji 

města a přípravě investičních akcí? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

49. Myslíte si, ţe by město mělo pořádat více veřejných setkání s občany k připomínkování 

zásadních změn ve městě? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

50. Myslíte si, ţe by o zásadních změnách ve městě měli občané vyjádřit svŧj názor v 

referendu? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

51. Myslíte si, ţe dŧleţité informace by měli být občanŧm rozesílány pomocí e-mailu nebo 

sms (odstavení dodávky vody, vypínání el. energie,  uzavírka silnic apod.)? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 

Zodpovězte otázky a kříţkem označte odpověď. Na otázku 53 a 54 odpovězte slovy podle 

svého subjektivního názoru.  

 

 

 

 



 

52. Předpokládáte, ţe rozvoj Pacova bude dále pokračovat jako v posledních 5-ti letech? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

53. Vnímáte rozvoj Pacova v posledních 5-ti letech jako pozitivní? 

⧠ Ano 

⧠ Spíše ano  

⧠ Spíše ne 

⧠ Ne 

 

54. Co se Vám v Pacově nejvíce líbí? 

 

…………………………..………………………………………………………..…….………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………… 

 

55. Co Vám v Pacově nejvíce chybí? 

 

…………………………..………………………………………………………..…….………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………… 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

56. Současný stav 

⧠ Student/ka 

⧠ Zaměstnaný/á 

⧠ Nezaměstnaný/á 

⧠ Podnikatel/ka 

⧠ Mateřská dovolená 

⧠ Starobní dŧchod 

⧠ Invalidní dŧchod 

 

57. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

⧠ základní 

⧠ střední bez maturity/vyučen 

⧠ střední s maturitou 

⧠ vyšší odborné 

⧠ vysokoškolské 

 

58. Věk 

⧠ 18 – 30 let 

⧠ 31 – 50 let 

⧠ 51 – 65 let 

⧠ 65 + 

 

 



 

59. Pohlaví 

⧠ Muţ 

⧠ Ţena 

 

Děkuji Vám za Vaše odpovědi a čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. Výstupy 

dotazníkového šetření budou pouţity pro bakalářskou práci.   

Přeji hezký den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha B – Tabulky s otázkami k dotazníku 

Tabulka 1: Jak jste spokojen s úrovní poskytované zdravotní péče u různých typů lékařů? 

Druh lékaře 
18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

Dětský lékař 1,72 1,40 1,29 1,18 5,59 

Praktický lékař 1,97 2,10 1,86 1,47 7,40 

Odborný lékař 2,44 2,57 2,14 1,71 8,86 

Stomatologický 

lékař 
2,36 1,80 1,43 1,77 7,36 

CELKEM 8,49 7,87 6,72 6,13 29,21 

 

Tabulka 2: Je podle Vás v Pacově dostatečný počet stomatologů? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 13 19,70 9 30,01 2 28,57 4 23,52 28 23,33 

Spíše ano 19 28,79 7 23,33 2 28,57 7 41,18 35 29,17 

Spíše ne 14 21,21 7 23,33 3 42,86 3 17,65 27 22,50 

Ne 20 30,30 7 23,33 0 0 3 17,65 30 25,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 3: Jste spokojen s mnoţstvím a kvalitou lékárenské sluţby pro občany Pacova? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 24 36,36 8 26,67 4 57,14 12 70,59 48 40,00 

Spíše ano 31 46,97 19 63,33 2 28,57 4 23,53 56 46,67 

Spíše ne  9 13,64 3 10,00 1 14,29 0 0 13 10,83 

Ne 2 3,03 0 0 0 0 1 5,88 3 2,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 4: Jste spokojen s provozem lékařské pohotovostní sluţby pro občany Pacova? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 4 6,06 4 13,33 2 28,57 7 41,18 17 14,16 

Spíše ano 13 19,70 11 36,67 2 28,57 1 5,88 27 22,50 

Spíše ne 10 15,15 3 10,00 2 28,57 5 29,41 20 16,67 

Ne 16 24,24 7 23,33 1 14,29 3 17,65 27 22,50 

Nesetkal jsem 

se 
23 34,85 5 16,67 0 0 1 5,88 29 24,17 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 5: Hodnocení občanů celkové zdravotní péče v Pacově. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 3 4,55 0 0 1 14,29 8 47,07 12 10,00 

Chvalitebný 21 31,81 16 53,33 1 14,29 6 35,29 44 36,67 

Dobrý 34 51,52 13 43,34 5 71,42 2 11,76 54 45,00 

Dostatečný 6 9,09 1 3,33 0 0 1 5,88 8 6,67 

Nedostatečný 2 3,03 0 0 0 0 0 0 2 1,66 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 6: Hodnocení občanů dostupnosti zdravotní péče 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 4 6,06 1 3,33 1 14,29 6 35,29 12 10,00 

Chvalitebný 21 31,82 17 56,67 2 28,57 9 52,95 49 40,83 

Dobrý 32 48,48 7 23,33 4 57,14 1 5,88 44 36,67 

Dostatečný 8 12,12 5 16,67 0 0 1 5,88 14 11,67 

Nedostatečný 1 1,52 0 0 0 0 0 0 1 0,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 7: Hodnocení občanů úrovně poúrazové péče (rehabilitace) ve městě. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 3 4,55 0 0 1 14,29 6 35,29 10 8,33 

Chvalitebný 20 30,3 6 20,00 1 14,29 8 47,06 35 29,17 

Dobrý 26 39,39 10 33,33 5 71,42 3 17,65 44 36,67 

Dostatečný 13 19,7 10 33,33 0 0 0 0 23 19,17 

Nedostatečný 4 6,06 4 13,34 0 0 0 0 8 6,66 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 8: Cítíte se v Pacově bezpečně? 

Odpovědi 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 31 46,97 14 46,67 3 42,86 10 58,82 58 48,33 

Spíše ano 29 43,94 16 53,33 4 57,14 7 41,18 56 46,67 

Spíše ne 4 6,06 0 0 0 0 0 0 4 3,33 

Ne 2 3,03 0 0 0 0 0 0 2 1,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 9: Proč se ve městě necítíte bezpečně? 

Důvod 
18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

Špatná bezpečnost  4 0 0 0 4 

Špatná zdravotní péče 1 0 0 0 1 

Rychlost aut ve městě 1 0 0 0 1 

CELKEM 6 0 0 0 6 

 

 



 

Tabulka 10: Je ve městě dostatečně prováděna osvěta o bezpečnosti, ochraně zdraví a 

majetku občanů? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 7 10,61 0 0 0 0 0 0 7 5,83 

Spíše ano 24 36,36 12 40,00 2 28,57 11 64,70 49 40,83 

Spíše ne 28 42,42 15 50,00 4 57,14 3 17,65 50 41,67 

Ne 7 10,61 3 10,00 1 14,29 3 17,65 14 11,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 11: Jste spokojen s prací integrovaného záchranného systému u různých sloţek 

integrovaného záchranného systému? 

Složky 

18 – 30 

let 

31 – 50 

let 

51 – 65 

let 
65 + 

CELKEM 

Policie  2,52 2,37 2,14 2,00 9,03 

Rychlá záchranná služba 1,47 1,53 1,43 1,12 5,55 

Hasičský záchranný sbor 1,29 1,33 1 1,12 4,74 

CELKEM 5,28 5,23 4,57 4,24 19,32 

 

Tabulka 12: Oznámkujte kvalitu práce policie ve městě při ochraně občanů a jejich majetku. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 2 3,03 2 6,67 1 14,29 7 41,18 12 10,00 

Chvalitebný 17 25,76 9 29,99 1 14,29 5 29,41 32 26,67 

Dobrý 27 40,91 15 50,00 5 71,42 4 23,53 51 42,50 

Dostatečný 14 21,21 2 6,67 0 0 1 5,88 17 14,17 

Nedostatečný 6 9,09 2 6,67 0 0 0 0 8 6,66 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 



 

Tabulka 13: Hodnocení kvality práce hasičského záchranného sboru při ochraně majetku 

občanů Pacova. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 41 62,12 19 63,33 5 71,43 14 82,36 79 65,84 

Chvalitebný 18 27,27 11 36,67 2 28,57 2 11,76 33 27,50 

Dobrý 7 10,61 0 0 0 0 1 5,88 8 6,66 

Dostatečný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedostatečný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 14: Hodnocení kvality rychlé záchranné sluţby ve městě. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 29 43,94 14 46,67 3 42,86 13 76,48 59 49,17 

Chvalitebný 30 45,45 11 36,66 4 57,14 2 11,76 47 39,17 

Dobrý 6 9,09 5 16,67 0 0 2 11,76 13 10,83 

Dostatečný 1 1,52 0 0 0 0 0 0 1 0,83 

Nedostatečný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 Tabulka 15: Víte o tom, ţe Pacov je populačně nejstarší město v České republice? 

Odpověď 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 53 80,30 24 80,00 7 100 17 100 101 84,17 

Ne 13 19,70 6 20,00 0 0 0 0 19 15,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 



 

 

Tabulka 16: Je ve městě zajištěna dostatečná péče pro seniory? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 26 39,39 9 30,00 2 28,57 8 47,06 45 37,50 

Spíše ano 34 51,52 20 66,67 4 57,14 7 41,18 65 54,17 

Spíše ne 6 9,09 1 3,33 1 14,29 1 5,88 9 7,50 

Ne 0 0 0 0 0 0 1 5,88 1 0,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 17: Je ve městě zajištěna dostatečná péče o zdravotně hendikepované občany? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 10 15,15 3 10,00 2 28,56 4 23,53 19 15,83 

Spíše ano 30 45,45 18 60,00 3 42,86 11 64,71 62 51,67 

Spíše ne 19 28,79 9 30,00 1 14,29 1 5,88 30 25,00 

Ne 7 10,61 0 0 1 14,29 1 5,88 9 7,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 18: Myslíte si, ţe mají zdravotně hendikepovaní občané při pohybu po městě a 

návštěvě státních institucí zajištěnu moţnost samostatného pohybu? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 15 22,73 6 20,00 1 14,29 2 11,76 24 20,00 

Spíše ano 27 40,91 18 60,00 5 71,42 11 64,71 61 50,83 

Spíše ne 20 30,30 5 16,67 1 14,29 3 17,65 29 24,17 

Ne 4 6,06 1 3,33 0 0 1 5,88 6 5,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 19: Je snadné v Pacově sehnat práci? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 1 1,52 0 0 0 0 0 0 1 0,83 

Spíše ano 6 9,09 2 6,67 3 42,86 1 5,88 12 10,00 

Spíše ne 17 25,75 11 36,67 0 0 2 11,76 30 25,00 

Ne 31 46,97 14 46 3 42,86 10 58,82 58 48,33 

V současné 

době nevím 
11 16,67 3 10,00 1 14,28 4 23,54 19 15,84 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 20: Jste spokojen s pracovními moţnostmi ve městě? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 1 1,52 0 0 0 0 0 0 1 0,83 

Spíše ano 6 9,09 0 0 3 42,86 1 5,88 10 8,33 

Spíše ne 17 25,76 11 36,67 0 0 5 29,41 33 27,50 

Ne 33 50,00 15 50,00 3 42,86 4 23,53 55 45,84 

V současné 

době nevím 
9 13,63 4 13,33 1 14,28 7 41,18 21 17,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 21: Myslíte si, ţe představitelé města v dostatečné míře napomáhájí rozvoji malého a 

středního podnikání ve městě? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 6 9,09 1 3,33 0 0 1 5,88 8 6,67 

Spíše ano 29 43,94 9 30,00 2 28,57 10 58,82 50 41,67 

Spíše ne 28 42,42 16 53,34 5 71,43 5 29,42 54 45,00 

Ne 3 4,55 4 13,33 0 0 1 5,88 8 6,66 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 22: Myslíte si, ţe Pacov svojí geografickou polohou má moţnost přilákat nové 

investory pro rozšíření podnikání ve městě a tím i tvorbu nových pracovních míst? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 10 15,15 2 6,67 0 0 2 11,76 14 11,67 

Spíše ano 19 28,79 2 6,67 0 0 5 29,42 26 21,67 

Spíše ne 32 48,48 22 73,33 7 100 6 35,29 67 55,83 

Ne 5 7,58 4 13,33 0 0 4 23,53 13 10,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 23: Hodnocení ţivota v Pacově z hlediska sociálního zázemí. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 6 9,09 0 0 1 14,29 6 35,29 13 10,83 

Chvalitebný 28 42,42 10 33,33 4 57,13 8 47,06 50 41,67 

Dobrý 26 39,39 18 60,00 1 14,29 3 17,65 48 40,00 

Dostatečný 5 7,58 2 6,67 1 14,29 0 0 8 6,67 

Nedostatečný 1 1,52 0 0 0 0 0 0 1 0,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 24: Hodnocení ţivota ve městě z hlediska moţnosti podnikání. 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Výborný 1 1,52 0 0 0 0 2 11,76 3 2,50 

Chvalitebný 12 18,18 6 20,00 3 42,86 8 47,07 29 24,17 

Dobrý 20 30,30 15 50,00 3 42,86 6 35,29 44 36,67 

Dostatečný 21 31,82 8 26,67 1 14,28 1 5,88 31 25,83 

Nedostatečný 12 18,18 1 3,33 0 0 0 0 13 10,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 25: Jste spokojen s ţivotem v daném městě? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 22 33,32 8 26,67 2 28,57 8 47,06 40 33,33 

Spíše ano 34 51,52 19 63,33 5 71,43 9 52,94 67 55,83 

Spíše ne 3 4,55 2 6,67 0 0 0 0 5 4,17 

Ne 7 10,61 1 3,33 0 0 0 0 8 6,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 26: Jaký je důvod Vaší nespokojenosti v Pacově? 

Složky 

18 – 30 

let 

31 – 50 

let 

51 – 65 

let 
65 + 

CELKEM 

Malý počet pracovních 

míst 
4 2 0 0 6 

Kulturní vyžití 4 1 0 0 5 

Málo vyžití matek s dětmi 2 0 0 0 2 

CELKEM 10 3 0 0 13 

 



 

Tabulka 27: Poskytuje Vám Pacov dostatečnou ţivotní úroveň? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 13 19,70 3 10,00 2 28,57 7 41,18 25 20,83 

Spíše ano 29 43,94 24 80,00 4 57,14 9 52,94 66 55,00 

Spíše ne 16 24,24 3 10,00 1 14,29 1 5,88 21 17,50 

Ne 8 12,12 0 0 0 0 0 0 8 6,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 28: Jste spokojen s rozsahem všech poskytovaných sluţeb v Pacově? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 11 16,67 2 6,67 1 14,28 7 41,18 21 17,50 

Spíše ano 24 36,36 16 53,33 3 42,86 6 35,29 49 40,83 

Spíše ne 23 34,85 11 36,67 3 42,86 4 23,53 41 34,17 

Ne 8 12,12 1 3,33 0 0 0 0 9 7,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 29: Jste spokojen s obchodní sítí v Pacově? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 12 18,18 6 20,00 1 14,29 12 70,59 31 25,83 

Spíše ano 25 37,88 14 46,67 4 57,14 4 23,53 47 39,17 

Spíše ne 20 30,30 8 26,66 2 28,57 0 0 30 25,00 

Ne 9 13,64 2 6,67 0 0 1 5,88 12 10,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 



 

Tabulka 30: Zajímáte se o rozvoj města? 

Odpověď 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 22 33,33 8 26,67 2 28,57 13 76,48 45 37,50 

Spíše ano 21 31,82 14 46,67 4 57,14 2 11,76 41 34,17 

Spíše ne 13 19,70 7 23,33 1 14,29 2 11,76 23 19,17 

Ne 10 15,15 1 3,33 0 0 0 0 11 9,16 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 31: Myslíte si, ţe Pacov potřebuje supermarket typu Tesco, Baumax apod.? 

Odpověď 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 4 6,06 1 3,33 0 0 0 0 5 4,17 

Spíše ano 7 10,61 3 10,00 0 0 2 11,76 12 10,00 

Spíše ne 15 22,72 8 26,67 4 57,14 4 23,53 31 25,83 

Ne 40 60,61 18 60,00 3 42,86 11 64,71 72 60,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 32: Myslíte si, ţe má Pacov dostatek subjektů poskytující volnočasové aktivity? 

Odpověď 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 12 18,18 2 6,67 0 0 4 23,54 18 15,00 

Spíše ano 18 27,27 13 43,33 5 71,42 9 52,94 45 37,50 

Spíše ne 21 31,82 11 36,67 1 14,29 2 11,76 35 29,17 

Ne 15 22,73 4 13,33 1 14,29 2 11,76 22 18,33 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 



 

Tabulka 33: Jste spokojen s pořádanými kulturními akcemi ve městě? 

Spokojenost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 7 10,61 1 3,33 0 0 11 64,71 19 15,83 

Spíše ano 24 36,36 15 50,00 5 71,43 6 35,29 50 41,67 

Spíše ne 15 22,73 10 33,34 2 28,57 0 0 27 22,50 

Ne 20 30,30 4 13,33 0 0 0 0 24 20,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 34: Proč nejste spokojen s akcemi, které pořádá město? 

Důvod 

18 – 30 

let 

31 – 50 

let 

51 – 65 

let 
65 + 

CELKEM 

Malý počet 26 11 0 0 37 

Špatná kvalita 5 3 1 0 9 

Neustále opakovatelné 4 2 1 0 7 

CELKEM 35 16 2 0 53 

 

Tabulka 35: Vyuţíváte kulturního dění ve městě? 

Využitelnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 26 39,39 5 16,67 1 14,29 5 29,41 37 30,84 

Spíše ano 23 34,85 17 56,67 4 57,14 5 29,41 49 40,83 

Spíše ne 10 15,15 7 23,33 2 28,57 6 35,29 25 20,83 

Ne 7 10,61 1 3,33 0 0 1 5,89 9 7,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 

 

 



 

Tabulka 36: Máte dostatečné informace o kulturním dění ve městě? 

Informace 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 29 43,94 4 13,33 3 42,86 9 52,94 45 37,50 

Spíše ano 26 39,39 24 80,00 3 42,86 7 41,18 60 50,00 

Spíše ne 7 10,61 2 6,67 1 14,28 1 5,88 11 9,17 

Ne 4 6,06 0 0 0 0 0 0 4 3,33 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 37: Je v daném městě moţnost trávit volný čas? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 19 28,79 4 13,33 3 42,86 4 23,53 30 25,00 

Spíše ano 24 36,36 18 60,00 3 42,86 7 41,18 52 43,33 

Spíše ne 22 33,33 7 23,34 1 14,28 5 29,41 35 29,17 

Ne 1 1,52 1 1,33 0 0 1 5,88 3 2,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 38: Vyuţíváte sportovních aktivit v Pacově? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 20 30,30 11 36,67 3 42,86 3 17,65 37 30,84 

Spíše ano 18 27,27 7 23,33 2 28,57 1 5,88 28 23,33 

Spíše ne 17 25,76 7 23,33 0 0 1 5,88 25 20,83 

Ne 11 16,67 5 16,67 2 28,57 12 70,59 30 25,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 



 

Tabulka 39: Je v Pacově dostatek volnočasových míst pro matky s dětmi? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 5 7,58 3 10,00 1 14,29 2 11,76 11 9,16 

Spíše ano 21 31,82 9 30,00 4 57,14 11 64,71 45 37,50 

Spíše ne 29 43,93 15 50,00 2 28,57 4 23,53 50 41,67 

Ne 11 16,67 3 10,00 0 0 0 0 14 11,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 40: Mají děti moţnost vyuţívat sami sportoviště ve svém volném čase? 

Využití 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 15 22,73 2 6,67 0 0 6 35,29 23 19,17 

Spíše ano 27 40,91 10 33,33 5 71,43 6 35,29 48 40,00 

Spíše ne 16 24,24 14 46,67 2 28,57 4 23,54 36 30,00 

Ne 8 12,12 4 13,33 0 0 1 5,88 13 10,83 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 41: Vyuţíváte v létě oficiální koupaliště v Pacově? 

Využití 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 14 21,21 0 0 0 0 0 0 14 11,67 

Spíše ano 13 19,70 1 3,33 0 0 0 0 14 11,67 

Spíše ne 17 25,76 4 13,33 2 28,57 3 17,65 26 21,66 

Ne 22 33,33 25 83,34 5 71,43 14 82,35 66 55,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

 



 

Tabulka 42: Kdyby byli v Pacově a jeho okolí cyklostezky, vyuţíval byste je? 

Využití 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 35 53,03 17 56,67 0 0 4 23,53 56 46,67 

Spíše ano 15 22,73 9 30,00 2 28,57 1 5,88 27 22,50 

Spíše ne 10 15,15 1 3,33 3 42,86 3 17,65 17 14,16 

Ne 6 9,09 3 10,00 2 28,57 9 52,94 20 16,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 43: Myslíte si, ţe informační centrum města Pacova dostatečně zajišťuje 

informovanost pro občany a návštěvníky města? 

Zajištění 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 16 24,24 3 10 2 28,57 9 52,95 30 25,00 

Spíše ano 34 51,52 19 63,34 2 28,57 6 35,29 61 50,83 

Spíše ne 12 18,18 4 13,33 3 42,86 2 11,76 21 17,50 

Ne 4 6,06 4 13,33 0 0 0 0 8 6,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 44: Myslíte si, ţe je občan města o dění dostatečně informován v Pacovském 

kulturním a informačním zpravodaji Z mého kraje? 

Zajištění 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 33 50,00 11 36,67 2 28,57 10 58,82 56 46,67 

Spíše ano 25 37,88 17 56,66 3 42,86 5 29,42 50 41,67 

Spíše ne 6 9,09 2 6,67 2 28,57 2 11,76 12 10,00 

Ne 2 3,03 0 0 0 0 0 0 2 1,66 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 



 

Tabulka 45: Myslíte si, ţe má občan města plnohodnotnou moţnost vyjádřit svůj názor nebo 

postoj ve zpravodaji Z mého kraje? 

Hodnocení 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 26 39,39 8 26,67 2 28,57 10 58,83 46 38,33 

Spíše ano 25 37,88 18 60,00 2 28,57 6 35,29 51 42,50 

Spíše ne  9 13,64 4 13,33 3 42,86 1 5,88 17 14,17 

Ne 6 9,09 0 0 0 0 0 0 6 5,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 46: Navštěvujete webové stránky města? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 25 37,88 13 43,33 1 14,29 2 11,76 41 34,17 

Spíše ano 14 21,21 5 16,67 4 57,13 2 11,76 25 20,83 

Spíše ne 15 22,73 9 30,00 1 14,29 3 17,65 28 23,33 

Ne 12 18,18 3 10,00 1 14,29 10 58,83 26 21,67 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 47: Jsou dostatečné webové stránky města pro informovanost o dění ve městě a 

připravovaných akcích, investicích? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 16 41,03 4 22,22 2 40,00 3 75,00 25 37,88 

Spíše ano 18 46,15 12 66,67 2 40,00 1 25,00 33 50,00 

Spíše ne 5 12,82 2 11,11 1 20,00 0 0 8 12,12 

Ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 39 100 18 100 5 100 4 100 66 100 



 

Tabulka 48: Zúčastňujete se veřejných zasedání zastupitelstva města? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 1 1,52 1 3,33 0 0 0 0 2 1,67 

Spíše ano 4 6,06 0 0 0 0 2 11,76 6 5,00 

Spíše ne 5 7,58 2 6,67 3 42,86 3 17,65 13 10,83 

Ne 56 84,84 27 90,00 4 57,14 12 70,59 99 82,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 49: Myslíte si, ţe by město mělo pořádat více veřejných setká í s občany 

k připomínkování zásadních změn ve městě? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 18 27,27 6 20,00 1 14,29 3 17,65 28 23,33 

Spíše ano 32 48,48 16 53,33 5 71,42 12 70,59 65 54,17 

Spíše ne 10 15,16 6 20,00 1 14,29 1 5,88 18 15,00 

Ne 6 9,09 2 6,67 0 0 1 5,88 9 7,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 50: Myslíte si, ţe by o zásadních změnách ve městě měli občané vyjádřit svůj názor 

v referendu? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 29 43,94 11 36,67 1 14,28 1 5,88 42 35,00 

Spíše ano 26 39,39 11 36,67 3 42,86 10 58,82 50 41,67 

Spíše ne 8 12,12 5 16,66 3 42,86 3 17,65 19 15,83 

Ne 3 4,55 3 10,00 0 0 3 17,65 9 7,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 



 

Tabulka 51: Myslíte si, ţe důleţité informace by měli být občanům rozesílány pomocí e-mailu 

nebo sms? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 37 56,06 14 46,67 2 28,57 11 64,71 64 53,33 

Spíše ano 7 10,61 5 16,67 4 57,14 6 35,29 22 18,33 

Spíše ne 14 21,21 3 10,00 0 0 0 0 17 14,17 

Ne 8 12,12 8 26,66 1 14,29 0 0 17 14,17 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

 

Tabulka 52: Předpokládáte, ţe rozvoj Pacova bude dále pokračovat jako v posledních 5-ti 

letech? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 26 39,39 5 16,67 1 14,28 6 35,29 38 31,67 

Spíše ano 27 40,91 16 53,33 3 42,86 10 58,83 56 46,67 

Spíše ne 8 12,12 8 26,67 3 42,86 1 5,88 20 16,66 

Ne 5 7,58 1 3,33 0 0 0 0 6 5,00 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 

Tabulka 53: Vnímáte rozvoj Pacova v posledních 5-ti letech jako pozitivní? 

Návštěvnost 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 – 65 let 65 + CELKEM 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

Ano 32 48,48 12 40,00 1 14,29 10 58,83 55 45,83 

Spíše ano 22 33,33 11 36,67 6 85,71 6 35,29 45 37,50 

Spíše ne 9 13,64 7 23,33 0 0 1 5,88 17 14,17 

Ne 3 4,55 0 0 0 0 0 0 3 2,50 

CELKEM 66 100 30 100 7 100 17 100 120 100 



 

Tabulka 54: Co se nejvíce ve městě občanům líbí. 

Obliba ve městě 

18 – 30 

let 

31 – 50 

let 

51 – 65 

let 
65 + 

CELKEM 

Rekonstrukce zámku 21 10 1 10 42 

Klidné město 7 6 2 2 17 

Příroda v okolí 7 10 2 1 20 

Práce starosty 2 0 0 0 2 

Sportovní aktivity 8 2 0 2 12 

Rekonstrukce knihovny 2 0 0 0 2 

Restaurační zařízení 4 1 0 0 5 

Bezpečnost malého města 1 2 0 0 3 

Centrum města 2 0 0 0 2 

Kulturní akce 4 1 0 0 5 

Rozvoj města 6 0 0 0 6 

Kostel  0 1 0 0 1 

Parky 4 2 0 0 6 

Celkově město 3 2 2 0 7 

Lidé ve městě 1 2 0 0 3 

Motokros 2 2 0 0 4 

Vlastní domov 3 0 0 0 3 

Gymnázium 2 0 0 0 2 

Muzeum 1 0 0 0 1 

CELKEM 80 41 7 15 143 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 55: Co v Pacově občanům nejvíce chybí. 

Důvod 

18 – 30 

let 

31 – 50 

let 

51 – 65 

let 
65 + 

CELKEM 

Koupaliště 24 20 4 7 55 

Pracovní možnosti 9 1 0 0 10 

Cyklostezky, dráhy na in-liny 6 1 0 0 7 

Obchody, nákupní střediska 6 2 1 0 9 

Večerní kluby s hudbou 10 0 1 0 11 

Kavárny 3 0 0 0 3 

Sportovní hala, místa 7 3 0 0 10 

Kulturní akce 9 2 0 0 11 

Zdravotní pohotovost 0 0 0 2 2 

Chodníky  0 0 0 2 2 

Práce města 2 3 0 0 5 

Ledové plochy 1 0 0 0 1 

Aktivity pro matky s dětmi 2 2 1 0 5 

Kvalitní kino 2 0 0 0 2 

Městská hromadná doprava 1 0 0 0 1 

Posilovna 3 0 0 0 3 

CELKEM 85 34 7 11 137 

 

 

 


