
ŽIJEME KULTUROU  
A CESTOVNÍM RUCHEM
 
Co již pro kulturu a cestovní ruch děláme?

    S  úctou k  historii a  kultuře obnovujeme památky. Každý rok úspěšně získáváme peníze na obnovu 
městské památkové rezervace na historické objekty v centru města včetně hradebního zdiva Zámku 
Pardubice.

    Za téměř 44 milionů korun jsme s přispěním dotací zmodernizovali národní kulturní památku Památník 
Zámeček včetně nového objektu expozice. Pietní území jsme zpřístupnili veřejnosti.

    Československé obci legionářské jsme 15 miliony korun pomohli s rekonstrukcí Larischovy vily. Veřejnosti 
jsme zpřístupnili věžičku a část sklepení.    

    Odstraňovali jsme prostorové a stavební bariéry pro hendikepované v historických objektech kulturních 
institucí. Zajistili jsme pro ně přístup do hlediště Východočeského divadla, Památník Zámeček jsme udělali 
bezbariérový a vybudovali jsme bezbariérový přístup do kostela sv. Bartoloměje.

    Seniorům a lidem s hendikepem usnadňujeme naším projektem Senior taxi cesty za kulturou ve městě. 
Mohou taxi využít například pro cestu do Východočeského divadla nebo na koncerty Komorní filharmonie 
Pardubice.

    Podpořili jsme výstavbu nového terminálu na pardubickém letišti, které je branou do regionu východní 
Čechy a do našeho krajského města Pardubice.

    Skrze podporu mezinárodních sportovních eventů v  enteria aréně pomáháme cestovnímu ruchu 
a podnikatelským příležitostem ve městě.

 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro kulturu a cestovní ruch 
    Budeme důsledně pokračovat ve Strategii rozvoje kultury a kreativity Pardubic, kterou jsme pomohli 

prosadit. Budeme pečovat o kulturní a industriální dědictví.

    Garantujeme stabilní financování příspěvkových organizací města Východočeského divadla, Komorní 
filharmonie Pardubice, Centra pro otevřenou kulturu, Galerie města Pardubic a  Turistického 
informačního centra.

    Budeme postupně odstraňovat další sociální bariéry v  návštěvnosti kulturních akcí například formou 
spolupráce kulturních institucí jako poskytovatelů slev.

    Budeme pokračovat ve víceletém financování nejvýznamnějších a  nejatraktivnějších akcí města 
z pohledu cestovního ruchu prostřednictvím našeho Programu podpory Pardubičtí tahouni. Tedy tyto 
akce: Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton, GRAND Festival smíchu, Aviatická pouť 
Pardubice, Pernštýnská noc, Městské slavnosti – Zrcadlo umění, Czech Open, Pardubická juniorka, 
Sportovní park Pardubice, Pardubický festival vína, Koně v akci, Zlatá přilba, Městské slavnosti, Velká 
pardubická se Slavia pojišťovnou.

    Víceletým financováním podpoříme chod Východočeské galerie, Východočeského muzea a divadla Exil.

    V  cestovním ruchu potáhneme za jeden provaz. I  nadále budeme podporovat společný marketing 
a tvorbu produktů a turistických balíčků v rámci Turistické oblasti Pardubicko.

    Postupně budeme naplňovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu v  Turistické oblasti Pardubicko 
a kontrolovat její naplňování skrze roční akční plány.

    Zajistíme důstojné zázemí a připravíme stavbu nové umělecké školy pro 1200 dětí, která bude podhoubím 
pardubického kreativního průmyslu a společenským centrem Polabin. Součástí školy bude víceúčelový 
sál pro minimálně 200 lidí, a to s pódiem a odpovídajícím zázemím, dále pak kavárna s malým pódiem pro 
alternativní hudební styly.



    Dokončíme revitalizaci Automatických mlýnů ve spolupráci s krajem a soukromými vlastníky. Dotáhneme 
vybudování Centrálních polytechnických dílen a nového výstavního prostoru Galerie města Pardubic 
včetně rezidenčních ateliérů.

    Provedeme pasportizaci prostor budov i veřejného prostoru pro kulturu.

    Vytvoříme podmínky k prodloužení pobytu návštěvníků v Pardubicích. Budeme podporovat soukromé 
investory realizující výstavbu nových ubytovacích kapacit, jako jsou hotely a penziony.

    I nadále budeme skrze cílené dotační příležitosti z rozpočtu města podporovat nápady na nové produkty 
cestovního ruchu a infrastruktury.

    Cestovní ruch podpoříme novými turistickými stezkami a cyklostezkami. Dotáhneme dobudování stezky 
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a zasadíme se o vybudování cyklostezek ve směru na Chrudim 
a Přelouč.

    Dokončíme potřebnou rekonstrukci koupaliště Cihelna.

    Oživíme Labe a Chrudimku a  jejich břehy. Zasadíme se o  splavnění Labe pro vodáky od Kostelce nad 
Orlicí až do Pardubic a podpoříme budování souvisejícího zázemí. Připravíme reálně finančně dostupný 
projekt náplavky v ulici U Mlýnů. Znovu otevřeme projekt staré vojenské plovárny na Chrudimce.

    Pardubice jsou město koní, proto ve spolupráci s architekty a umělci zasadíme symboly koní do veřejného 
prostoru.

    Prostřednictvím sportovních dnů v aréně podpoříme mezinárodní a významné sportovní eventy, které 
do města lákají návštěvníky.

    Odkaz našich předků musíme uchovávat i  pro budoucí generace, proto vybudujeme naučnou stezku 
připomínající největší prvoválečnou vojenskou nemocnici v Evropě. 

    Skrze pozemky Foxconnu propojíme lávkou dvě národní kulturní památky Památník Zámeček a Larischovu 
vilu. Legionáře podpoříme ve snaze získat další dotace od státu a  Evropské unie na dokončení 
rekonstrukce Larischovy vily.


