
ŽIJEME SPORTEM PRO VŠECHNY GENERACE
Pohyb a sport jsou jednou z nejlepších prevencí a smysluplným trávením volného času. Nebo to alespoň 
všichni říkají. Ale když se mají dát peníze na nové sportoviště nebo hřiště, hned to zpochybňují. My 
však takoví nejsme. Víme, že Pardubice jsou městem sportu a sportů s obrovskou tradicí. Bez potřebné 
sportovní infrastruktury, dostatečného množství sportovišť, kvalifikovaných trenérů a  pomůcek to 
však nepůjde. Sportovní kluby a  tělovýchovné jednoty ani v  současné energetické krizi nenecháme 
padnout. 

Co již pro sport děláme?
    Z  Programu podpory sportu dlouhodobě přispíváme na 10  000  sportujících dětí ve 110  pardubických 

klubech.

    V  letech 2018–2022 jsme za 315 milionů korun podpořili sportování dětí a  mládeže, provoz sportovišť 
a výkonnostní sport. Sport jsme nenechali padnout ani v době covidu.

    Za 55  milionů korun jsme kompletně zrekonstruovali sedm sportovních areálů škol a  otevřeli je mimo 
výuku i veřejnosti. Motivujeme obvody k budování veřejně přístupných sportovišť.

    Pomáháme s investicemi a obnovou sportovišť klubům a tělovýchovným jednotám. Přispěli jsme Sokolu 
Pardubice na rekonstrukci sokolovny za 120 milionů korun a pomohli s obnovou atletického tunelu.

    Kompletně jsme obnovili tartanové plochy na Dukle sportovní, investovali do zázemí šaten a přispěli na 
vybudování nového doskočiště.

    Prosadili jsme rekonstrukci dlouhodobě zchátralého Letního stadionu za 430 milionů korun, který bude 
sloužit i mládeži a školám. 

    Za 65 milionů jsme postavili nový 25metrový bazén a zlepšili jsme podmínky pro plavání sportovců, ale 
i široké veřejnosti.

    Žijeme projektováním Dukly sportovní. Máme stavební povolení na rekonstrukci stávající basketbalové 
haly, dvorany, atletické haly a  úpolových sportů včetně souvisejícího zázemí. Na celý areál máme 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pracujeme na přípravě multifunkční haly. V nejbližších dvou letech 
začne realizace první etapy a rekonstrukce části areálu.

    Každoročně podporujeme pořádání největší sportovní akce pro děti a mládež v České republice – našeho 
Sportovního parku Pardubice.

    Garantujeme stabilní podporu nejvýznamnějším sportovním akcím prostřednicvím našeho Programu 
Pardubičtí tahouni – Velké pardubické, Zlaté přilbě, Sportovnímu parku Pardubice, Tenisové juniorce, 
Otevřenému mistrovství České republiky v půlmaratonu a šachovému festivalu Czech open.

    Finančně podporujeme činnosti Regionální a klubové fotbalové akademie při ZŠ Ohrazenice a Sportovním 
gymnáziu Pardubice.

    Podporujeme univerzitní sport ve městě.

    Schválili jsme koncepční a dlouhodobou spolupráci s hokejem a basketbalem, kde je město spoluvlastníkem 
v pozici menšinového akcionáře.

  

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro sport
    Garantujeme jistotu financování z Programu podpory sportu v souladu s naším Plánem rozvoje sportu 

na nejbližší dva roky na spolkovou sportovní činnost pardubických dětí a  mládeže, nájemné, energie, 
provoz sportovišť, výkonnostní sport, tradiční a významné sportovní akce, podporu práce s talentovanou 
mládeží v akademiích, ale i podporu hendikepovaným sportovcům a univerzitního sportu.

    Zjednodušíme administrativu žádostí o dotace a budeme elektronizovat i jejich vyúčtování.

    Garantujeme stabilní financování a podporu tradičních sportů a sportovních klubů – dostihů, ploché dráhy, 
fotbalu, hokeje, basketbalu a sportovních eventů financovaných z Programu podpory Pardubičtí tahouni.



    Jsme zárukou pokračování našeho projektu Sportovní park Pardubice, který je nejlepší náborovou 
činností dětí ke sportu. Položíme kvalitnější povrch na multifunkční hřiště v parku Na Špici.

    Budeme rozšiřovat sport do sídlišť zdarma. Obvody budeme i nadále motivovat do smysluplných investic 
do sportovišť na sídlištích budováním workoutových a víceúčelových hřišť s financováním půl na půl.

    Tělesný rozvoj dětí a  mládeže začíná ve školách. Budeme proto pokračovat v  systematické obnově 
a modernizaci školních sportovních areálů, tělocvičen a souvisejícího zázemí podle naší koncepce obnovy 
sportovišť. Postupně zrekonstruujeme sportovní areály ZŠ Polabiny III npor. Eliáše a  ZŠ Polabiny  II, 
projekčně připravíme ZŠ Svítkov. Tato sportoviště v době mimo výuku budeme i nadále otevírat veřejnosti 
a budeme pokračovat ve financování otevřených hřišť pro veřejnost.

    Vyhodnotíme náš pilotní projekt pohybové gramotnosti v mateřských školách a rozšíříme jej do všech 
městských školek.

    Město zůstane otevřeným a transparentním partnerem sportovních klubů a  tělovýchovných jednot. 
Budeme pokračovat v důsledné kontrole čerpání dotací do sportu.

    Pardubice otevřeme velkým celostátním a mezinárodním akcím typu národních, evropských a světových 
šampionátů a pohárů. Skrze sportovní dny v aréně budeme i nadále podporovat a poskytovat maximální 
součinnost při konání národních, evropských a světových pohárů a šampionátů na území města.

    Budeme pokračovat v systematické podpoře hendikepovaných sportovců.

    Dotáhneme rekonstrukci Letního stadionu Pardubice včetně Brány borců a nového parkovacího domu.

    Dukla sportovní je největší prioritou v rozvoji sportovní infrastruktury města. Začneme realizací první 
etapy, rekonstrukcí stávající basketbalové haly. Zajistíme vícezdrojové financování a zahájíme výstavbu 
Multifunkční haly pro sálové sporty s kapacitou 3500 diváků a souvisejícího zázemí. Jsme připraveni na 
podání žádostí o investiční dotace ze státu na Atletickou halu, která má stavební povolení.

    Budeme pokračovat v  projektu Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje a  podpoříme 
návaznost v  podobě Klubové fotbalové akademie FK  Pardubice a  basketbalového programu Golden 
talents.

    Smysluplnými investicemi budeme postupně vylepšovat zázemí Dostihového závodiště pro dostihový 
sport.

    Budeme pokračovat ve sportovních akcích pro širokou veřejnost. Chceme zachovat dlouholetou akci 
Pardubice na bruslích.

    Iniciujeme změny do územního plánu, aby nabídl více rozvojových ploch pro sportovní kluby, tělovýchovné 
jednoty a volnočasové sportovní aktivity.

    Zachováme BMX areál na Závodu míru a dokončíme rozšíření Skateparku.

    Vzory jsou potřeba. Proto budeme i  nadále oceňovat nejlepší sportovce Pardubicka a  pokračovat 
v projektu Síně slávy pardubického sportu včetně Chodníku slávy před enteria arénou.

    Aktualizujeme pasport sportovišť ve městě a připravíme novou koncepci jejich rozvoje.

 


