DUKLA
SPORTOVNÍ
DUKLA OF SPORTS
PARDUBICE, SPORTOVNÍ SRDCE REGIONU
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77 000 m
plochy
pro rekreační
a vrcholový
sport
2

ATLETICKÁ HALA

BASKETBALOVÁ HALA

-> 200 m ovál
-> 6 drah s klopenými zatáčkami
-> 800 diváků

-> Hřiště na basketbal
-> 700 diváků

ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE
->
->
->
->

Posilovna 550 m2
Regenerace
Sportovní lékař a fyzioterapie
Restaurace

VÍCEÚČELOVÁ HALA

Projekt DUKLA SPORTOVNÍ promění zanedbaný,
chátrající a z velké části nevyužívaný areál v moderní
sportovní centrum. Největší projekční práce v historii
města Pardubic probíhají pod taktovkou slovenských
architektů ze společnosti studený architekti s.r.o.
V areálu o rozloze 77 000 m2 bude vybudována atletická
hala s dvousetmetrovým oválem, multifunkční sportovní
hala, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty,
posilovna, vnitřní běžecký okruh, nafukovací hala
by měla být přestavěná na halu pro míčové sporty
a chybět by neměla ani posilovna, regenerace, lékařské
a fyzioterapeutické ordinace a řada venkovních sportovišť
pro veřejnost i vrcholové sportovce.
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-> Gymnastická hala
-> Hala pro sálové sporty 		
(házenou, florbal, futsal)
-> 400 diváků

MULTIFUNKČNÍ HALA
-> Hřiště na basketbal, florbal,
házenou, volejbal, futsal
-> 3 700 diváků

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
->
->
->
->

400 m atletický ovál
Vrhačská louka 90 x 60 m
Nakloněná rovinka
Běžecký okruh 1500 m

ÚPOLOVÉ TĚLOCVIČNY

UBYTOVÁNÍ

-> 3 tatami
-> Variabilní atletický tunel 60
metrů

-> Sport hotel 96 dvoulůžkových pokojů
-> Bytový dům 48 bytů
-> Ubytovna pro sportovce 40 lůžek

vyřeší parkování.

D U K L A S P O R TO V N Í

GENEZE
PROJEKTU

Bývalé brány, dnes
drobné objekty v proná jmu živnostníků
Tribuna
Atletický ovál
Deponie stavebního
materiálu
Technické zázemí
Soukromé
garáže na
pozemcích
města
Antukové kurty

Pardubice mají před sebou výjimečnou příležitost.
Ze zanedbaného, a z velké části nevyužívaného, areálu
může v krátké době vyrůst moderní a především
promyšlený a funkční sportovní areál. V České republice
bohužel není běžné, aby se na přípravě takto velkého
projektu přímo podíleli jeho budoucí uživatelé – tedy
sportovci a veřejnost. Výsledkem jsou pak stavby, kde
se až za pochodu zjišťuje, co sportovci potřebují a již
postavená sportoviště se složitě přestavují a upravují.

Nafukovací hala
Ubytovna a zázemí
házenkářského
klubu

Bývalé venkovní spor toviště
Vrhačská louka
Zázemí bývalého fotba lového hřiště
Bývalá venkovní hřiště
na házenou
Basketbalová hala
Historická budova
Karantény

Garáže autobusů
Soukromé garáže na
soukromých pozemcích

Také v areálu na Dukle se mělo původně stavět živelně
a více méně nahodile. V roce 2014 se ale podařilo
přesvědčit pardubické zastupitele, kteří souhlasili se
zpracováním revitalizace celého areálu.
Přibližně rok dávali členové projektového týmu, ve
kterém jsou zastoupeni bok po boku sportovci i úředníci,
dohromady společnou představu o budoucí podobě a
provozu areálu. Naprosto běžné se staly konzultace se
zástupci sportovních svazů, workshopy a setkávání s
veřejností. Areál je totiž pevně spjat s Duklou a celým
městem a nebude sloužit pouze vrcholovým sportovcům.
Výsledkem participačního procesu bylo v roce 2015
odsouhlasení zadání projektu.
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ZADÁNÍ

Přelomovým krokem bylo vyhlášení první mezinárodní
urbanisticko-architektonické soutěže v historii města.
Architekti ze třinácti zemí světa, například z Velké Británie,
Německa, Holandska, Taiwanu, Číny, Spojených států
amerických nebo Portugalska, předložili jednadvacet
soutěžních návrhů, ze kterých čeští a zahraniční porotci
vybrali dva nejlepší. V následné veřejné zakázce uspěla
slovenská společnost studený architekti s.r.o. a na podzim
2017 uzavřela smlouvu s městem na projekční práce.
Sportovní areál, o rozloze téměř 80 tisíc metrů čtverečních,

dostal nyní jasnou a reálnou vizi rozvoje přesahující jedno
19
volební období. Velkou výhodou je fázovatelnost výstavby.
Bude záležet pouze na množství finančních prostředků, ty
určí počet a rozsah počátečních etap. Areál sice bude dobře
sloužit už po dokončení první etapy, kterou bude výstavba
atletické haly a nezbytného zázemí, ale jeho přednosti se v
plné kráse ukáží až po dokončení té závěrečné. Pak budou
Pardubice nejenom pravým sportovním srdcem regionu, ale
také centrem sportu v České republice.
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Sportovní
areál v centru
České republiky
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Největší výhodou areálu je jeho poloha
ve středu České republiky a skvělá dopravní dostupnost.
Pardubice totiž leží na hlavním železničním koridoru.
Z Prahy do Pardubic se vlakem dostanete pohodlně
za 50 minut, z Brna vám cesta zabere hodinu a půl
a z Ostravy pak něco málo přes dvě hodiny.
Necelou hodinu pak díky dálnici a čtyřproudové rychlostní
komunikaci budete z Prahy cestovat i automobilem,
spojení na Moravu výrazně zrychlí i dostavba rychlostní
silnice R35. Obrovským plusem do budoucna je pak
pardubické civilní letiště, které 31. 1. 2018 otevřelo nový
moderní dopravní terminál Jana Kašpara a které přijímá
pravidelné linky i charterové lety. Z letiště nebo vlakového
nádraží se pak k areálu Dukla Sportovní dostanete novými
linkami MHD za 5-10 minut.

BRNO

90 min / 140 km
6
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Libor Varhaník

Předseda Českého atletického svazu,
místopředseda Českého olympijského výboru

ŠIROKÁ
PODPORA

Pro Český atletický svaz je projekt Dukla sportovní velmi významným počinem. Pro atletiku, která bojuje s infrastrukturou pro svůj sport po celé republice, je výstavba atletické
haly v areálu městského stadionu významným krokem ke zlepšení podmínek pro trénink
i závodění atletů. Členská základna atletiky rok od roku stoupá, zájem o atletiku je obrovský a my bychom rádi uspokojili všechny zájemce o náš krásný sport. Výstavba atletické
haly v Pardubicích s dvousetmetrovým oválem a kapacitou hlediště minimálně pět set míst
i nové zázemí pro atletický stadion, jsou pro nás příslibem, že v Pardubicích a jeho okolí
bude atletika vzkvétat. Náš zájem o projekt Dukla sportovní jsme stvrdili Memorandem
o vzájemné spolupráci, koordinovaném přístupu a podpoře při přípravě, výstavbě a následném provozu atletické haly mezi Českým atletickým svazem a městem Pardubice.

Martin Charvát

Primátor statutárního města Pardubic
Projekt, který se před námi otevírá, dává naději, že v Pardubicích vznikne špičkové multifunkční sportoviště splňující kritéria pro pořádání velkých, mezinárodních sportovních
soutěží. Areál, který budou využívat sportovní svazy pro tréninková soustředění. Areál,
který má ambice v Pardubicích vzniknout, by tak byl jediný a jedinečný v republice svojí
komplexností, vybavením, službami. Udělejme maximum pro zdárnou realizaci projektu!

Prezident Českého florbalu,
místopředseda Českého olympijského výboru
Město Pardubice se s velkou odvahou a nadhledem pustilo do přípravy výstavby moderního a především komplexního sportovního areálu. Je vidět, že pro Duklu sportovní byly
inspirací podobné areály, které důvěrně známe ze zahraničí. Věřím, že se v blízké budoucnosti budeme v Pardubicích pod jednou střechou potkávat s atlety, judisty, basketbalisty,
florbalisty nebo gymnasty, a to jak při přípravě na velké závody, tak i přímo při samotných
národních i mezinárodních turnajích a zápasech.

Martin Netolický

Jiří Welsch

Sportovní areál na Dukle, který byl za dobu své existence svědkem mnoha zaznamenáníhodných sportovních výkonů, má díky záměru města Pardubice možnost stát se významným sportovním střediskem, ve kterém se budou připravovat možné nové legendy českého sportu, a to nejen v rámci atletických disciplín, ale i sálových sportů. Proto má tato idea
moji plnou podporu.

Přípravy projektu Dukla Sportovní pečlivě sleduji a ambicioznímu projektu samozřejmě
fandím. K Dukle mám vztah, protože jsem tu před lety začínal s juniorským a mužským
ligovým basketbalem. Areál má jednoznačně své nejlepší za sebou a je dobře, že se k projektu přistoupilo komplexně. Jako basketbalista vítám samozřejmě stavbu haly pro míčové
sporty s kapacitou pro evropské soutěže. V kombinaci s Tipsport arenou budou Pardubice
vyhledávanou destinací pro pořádání významných akcí ČBF a mezinárodní federace FIBA.

Hejtman Pardubického kraje

Jiří Kejval
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Filip Šuman

Basketbalista BK Pardubice, čtyři sezony v NBA, 3x vítěz NBL

Tomáš Janků

Předseda Českého olympijského výboru

Ředitel Českého atletického svazu

Projekt „Dukla sportovní“ vnímám jako obrovskou příležitost pro rozvoj sportovní infrastruktury a sportu v Pardubicích, s dopadem na celou Českou republiku. Ambicí Pardubic
je vybudování moderního sportovního areálu se zázemím odpovídajícímu 21. století, který
bude schopen plnit roli reprezentativního sportovního centra pro mezinárodní utkání,
tréninkového centra národního významu a bude vhodným místem pro výchovu mladých
talentovaných sportovců.

Projekt Dukla sportovní je pro Český atletický svaz unikátní záležitostí. Kompletní zázemí
pro sportovce, které se stane centrem pro tréninky, soustředění i mezistátní utkání, bude
hojně využíváno atlety. S ohledem na základnu Českého atletického svazu, která v současné chvíli čítá kolem 80 000 členů, je výstavba atletické haly a nového zázemí pro atletický
stadion stěžejní. V rámci haly by mělo vzniknout i speciální odhodiště pro oštěpaře, což
je pro Českou republiku něco zcela mimořádného. Z podobných podmínek těží například
v Německu a věřím, že celý komplex pomůže k vytvoření skvělých podmínek jak pro naše
reprezentanty, tak i pro atlety ze spádové oblasti Pardubic.
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Jaroslav Menc

Trenér WBS Pardubice a reprezentace ČR basketbalistů na vozíku

ŠIROKÁ
PODPORA

Po detailním seznámení s projektem “Dukla sportovní” mi nezbývá než doufat, že se tento
velkolepý záměr podaří v krátkém čase zrealizovat. Stávající areál není dobrou vizitkou
“města sportu” a jeho rekonstrukce je nezbytná. Navíc se díky přestavbě rozšíří kapacita
sportovišť, která je v současné době nedostatečná. V novém komplexu tak vznikne důstojné prostředí a zázemí nejen pro sportovce mnoha sportovních odvětví a jejich fanoušky,
ale i pro sportovce s handicapem.

Miroslav Janovský

Pavel Petříkov

Dukla Sportovní je již teď výjimečným projektem. Od prvopočátku se na jeho zrodu podílejí sportovci a veřejnost, budoucí podoba byla vybrána díky mezinárodní architektonické
soutěži z 21 návrhů ze 13 zemí světa a s projektanty přímo spolupracují zástupci jednotlivých sportovních svazů. Tento postup by měl být zárukou toho, že v Pardubicích bude
postaven moderní a především funkční areál, který pomůže ke sportu přitáhnout stovky
dětí, výkonnostním sportovcům nabídne dostatečnou kapacitu pro tréninky i zápasy a
vrcholovým zase umožní připravit se na olympijské hry nebo mistrovství světa.

Plánovaná výstavba sportovního areálu pro vrcholové sportovce, ale i pro širokou veřejnost je velmi příjemnou zprávou, obzvlášť když je jeho umístění ve východních Čechách,
ideálním místě pro dopravu ze všech koutů České republiky. Za svoji sportovní kariéru
jsem navštívil v zahraničí mnoho podobných areálů a jsem rád, že tento projekt počítá
i s prostory pro úpolové sporty, kde budou i judistické tatami a vytvoří tak možnost plnohodnotné přípravy pro judistické naděje, což není v České republice bohužel běžné.

Jakub Rychtecký

Martin Zozulák

Projekt Dukla sportovní je pro nás velkou výzvou rozvoje areálu o velikosti skoro 80 000
metrů čtverečních s obrovským potenciálem, který vznikl v roce 1959. Již dnes ho ročně
využívá 30 000 lidí a koná se zde přes 50 sportovních akcí. Pracujeme na tom, abychom
z něj vybudovali moderní sportovní areál odpovídající 21. století, který bude schopen plnit
roli tréninkového centra regionálního významu, bude vhodný pro činnost nejenom pardubických a regionálních klubů ale i konání sportovních soustředění nebo mládežnických
reprezentačních srazů. Zároveň chceme, aby byl místem pro aktivní odpočinek široké
veřejnosti. V sálových sportech bude mít ambice pořádat mezinárodní šampionáty.

Sportovní areál, který vzniká v Pardubicích, bude unikátní a komplexní sportoviště v rámci
celé České republiky. Navíc díky velmi důkladným konzultacím s jednotlivými sportovními
kluby se bude jednat o sportoviště, které bude opravdu vycházet z potřeb samotných
sportovců a umožní jim nadstandardní sportovní přípravu. Z pohledu florbalu zde vznikne
jedinečná multifunkční hala s dostatečnou diváckou kapacitou, ve které se mohou hrát
špičková utkání české nejvyšší soutěže nebo mezinárodní utkání.

Jana Kárníková

Dušan Salfický

Projekt Dukla sportovní je opravdu zlomový nejen pro celou pardubickou atletiku, ale
i pro ostatní sporty. Jsem ráda, že můžu být součástí projektového týmu a podílet se na
tomto projektu, díky kterému bude možné v Pardubicích vychovat vynikající sportovce.
Vítám, že vše vzniká jako komplex a jednotlivé etapy na sebe budou navazovat. Atletická
hala, která je součástí první etapy, bude přínosem nejen pro Pardubice, ale pro celou Českou republiku. Atletické haly s plnohodnotným dvou set metrovým oválem jsou pouze v
Praze a Ostravě. Pardubice se budou moci touto stavbou pochlubit a bude možné vychovávat další skvělé české reprezentanty a třeba i mistry světa a olympijské vítěze.

Pardubice jsou odjakživa městem sportu a jsem rád, že na Dukle vznikne unikátní multifunkční sportoviště, které bude splňovat kritéria pro pořádání mezinárodních soutěží
a zároveň bude univerzálně využitelné pro tréninková soustředění sportovních klubů.
Z pohledu hokejového klubu je zmíněná univerzálnost velmi důležitá, rádi budeme tento
moderní areál využívat hlavně během letní přípravy hokejistů všech věkových kategorií.
Budeme zde moci využít jeho komplexnost. Věříme, že se podaří tento projekt zrealizovat!

Manažer projektu, devět let reprezentační trenér florbalu

Náměstek primátora statutárního města Pardubic pro sport

Reprezentantka ČR ve vrhu koulí, účastnice ME
22 x mistryně ČR ve vrhu koulí
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Reprezentant ČR v judu, 2x účastník Olympijských her,
mistr Evropy do 23 let

Florbalista, medailista z MS, hráč extraligového týmu Sokol Pardubice

Bronzový medailista z olympijských her v ledním hokeji, 2x mistr světa
v ledním hokeji, generální manažer HC DYNAMO Pardubice
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PARDUBICE
MĚSTO SPORTU
•
•
•

vyspělý sportovní fanoušek
tradičně vysoká divácká návštěvnost
bohaté zkušenosti s pořádáním
významných sportovních akcí

významné nadregionální sportovní akce

Bikrosová dráha

->
->
->
->
->
->

-> Olympijská kvalifikace v bikrosu
-> ME v bikrosu
-> MČR

Olympijský a sportovní park Pardubice
Pardubický vinařský půlmaraton (MČR mužů a žen)
Czech Open - největší festival šachu a her na světě
MS v rybolovu
ME žen v softballu
Mnoho dalších MČR a nejvyšších českých soutěží

Tenisový areál LTC Pardubice
-> Pardubická juniorka – MČR dorostu
v tenisu (91. ročník)
-> Turnaj kategorie ITF Futures

Plochodrážní stadion

Sportovní hala Dašická

-> Zlatá přilba města Pardubic (70. ročník)
-> MS a ME na ploché dráze

LETNÍ STADION
MULTIFUNKČNÍ
ARÉNA
TENISOVÝ AREÁL LTC PARDUBICE
BIKROSOVÁ
DRÁHA
PLOCHODRÁŽNÍ STADION

DOSTIHOVÉ
ZÁVODIŠTĚ

SPORTOVNÍ HALA DAŠICKÁ

-> Nejvyšší soutěže v basketbalu,
florbalu a badmintonu
-> ME v karate
-> MČR mládeže v badmintonu

AQUACENTRUM

SPORTOVNÍ
AREÁL DUKLA

LETNÍ STADION
-> Příprava výstavby fotbalového stadionu pro fotbalovou ligu
-> Kapacita 4 700 diváků

Dostihové závodiště
Multifunkční aréna

-> Velká pardubická steeplechase (128. ročník)
-> Olympijská kvalifikace, ME ve všestrannosti
-> Národní a mezinárodní jezdecké závody (dostihy,
parkúr, drezůra a všestrannost)
-> Běžecké závody, Gladiator race
orientační běh a horská kola

->
->
->
->
->
->
->

Sportovní areál Dukla
-> MČR v atletice
-> Mezinárodní MČR v atletice tělesně postižených
extraliga mužů a žen v atletice
-> ME U16 v basketbale
-> MČR v mládežnických kategoriích v basketbale
12

MSJ v hokeji
MS mužů a žen v hokejbalu
MS v inline hokeji
MČR v krasobruslení a synchronizovaném bruslení
evropské poháry: hokej, basketbal, futsal
nejvyšší soutěže: hokej, basketbal, florbal
mezistátní reprezentační zápasy a turnaje:
hokej, basketbal, florbal, házená, futsal,
motokros, MMA, biliár, šachy a deskové hry....

Aquacentrum Pardubice
-> MČR a mezinárodní závody
v plaveckých sportech
13
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ETAPIZACE VÝSTAVBY A NÁKLADY
Zásadním požadavkem architektonické soutěže byla možnost etapizace výstavby areálu.
Jednotlivé části areálu bude možné stavět jako puzzle a bude pouze záležet na finančních
možnostech investora, tedy města Pardubic, jak jednotlivé etapy propojí. V ideálním případě
je možné areál postavit celý najednou. Celkové náklady jsou propočítané na cca 1 miliardu korun.
272,4

Etapa 1
272,4

34,7
116,4

272,4
34,7
116,4
423,5 mil. Kč

117,5

215,7
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423,5
92,5
516 mil. Kč

Etapa 3

116,4
215,7

V první etapě bude postavena atletická hala, úpolové
tělocvičny, vrhačská louka, rekonstrukce basketbalové
haly zvedne kvalitu prostor basketbalového týmu, zvětší
plochu regenerace, dojde k vybudování zázemí pro lékaře
a fyzioterapeuty. V jižním křídle podnože vznikne nová
posilovna, recepce a restaurace bude v jejím centru.
92,5
Areál od jihu k severu
protne nová komunikace pro pěší
a cyklisty. Centrem areálu je sportovní dvorana. Areál
tak bude mít od začátku cílenou atmosféru, provoz bude
bezkolizní a prostorový koncept jasný. Výhodou bude
vybudování technického zázemí v suterénu podnože.

516
215,7
117,5
849,2 mil. Kč

92,5

Dojde k výstavbě multifunkční sportovní
haly a víceúčelové haly pro sálové sporty
109,5
a gymnastiku a také piazzetty, která nabídne
pohodlný vstup fanouškům do těchto hal,
stejně tak i sportovcům do recepce. Ve třetí
etapě budou také vybudovány podzemní
garáže pro cca 400 automobilů a dojde
k přesunu zastávky MHD přímo k piazzettě.

117,5

Etapa 2
92,5

117,5

34,7

55,8

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci stávající části 215,7
lehkoatletického areálu, ohraničeného terénním valem,
spolu s rekonstrukcí tribuny na ubytovnu pro sportovce
a technického zázemí údržby a výraznými terénními 55,8
a zahradními úpravami. Dojde k výstavbě nakloněné
a sprintérské rovinky a rekonstrukcí projde ulice
Čs. armády, kde bude vysázena nová alej
a zbudována parkovací místa.
109,5

109,5

849,2
55,8
109,5
1014,5 mil. Kč

Etapa 4
Po narovnání vlastnických vztahů je možné
dokončit areál dostavbou dvou objektů
podél ulice Demokratické mládeže –
Sporthotelu v napojení na tréninkovou halu
a bytového domu u jižního okraje valu kolem
stadionu. Areál tak dostane výsledný tvar
a může se plně zapojit do života města.
15
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Harmonogram projektu
KONCEPCE
2014 – 15

28. 2. 2018
Odevzdán Dopracovaný návrh stavby
Červen 2018
Zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí
na celý areál

30. 3. 2014
Zastupitelstvo města Pardubic doporučilo zpracovat
koncepci rozvoje areálu na Dukle
19. 8. 2014
Rada města Pardubic (RmP) schválila
zpracování návrhu koncepce rozvoje areálu

Únor 2019
Zpracována Dokumentace pro stavební povolení
pro 1. etapu (atletická hala, basketbalová hala,
úpolové tělocvičny, posilovna…)

2014 a 2015
Zpracování zadání projektu
se sportovními kluby, svazy a veřejností

Do prosince 2019
Zpracována Dokumentace pro provádění stavby
pro 1. etapu

[Centre for Central European Architecture]

PŘÍPRAVA
2016 – 17
2016
Proběhla dvoukolová mezinárodní
urbanisticko-architektonická soutěž o návrh

ARCHITEKTONICKO-uRbANIsTICKá sOuTĚŽ O NáVRH
/ ARCHITECTuRAL-uRbAN DEsIGN COmpETITION

CCEA

Zaměřujeme se na současné město.
CCEA se podílí na definování středoevropské kultury.

MAgistrát MěstA PArdubiC

Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

[Centre for Central European Architecture]
Tel.: +420 222 222 521

Tel.: +420 466 859 111

Email: info@ccea.cz

Email: posta@mmp.cz

www: ccea.cz

STAVBA
2020 – 22
Únor 2020
Vypsána veřejná zakázka na stavbu 1. etapy

DuKLA spORTOVNí
/ DuKLA Of spORTs

www: pardubice.eu

21. 8. 2017
RmP schválila vítěze soutěže:
studený architekti s.r.o.
(Bratislava, Slovenská republika)
26. 10. 2017
Podpis smlouvy na projekční práce
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PROJEKT
2018 – 19

Září 2020
Začátek fyzické realizace 1. etapy

březen
2022 otevření
První části areálu
17
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Sportovní
dvorana

Samotným srdcem nového areálu bude sportovní
dvorana, která sportovcům nabídne venkovní multifunkční
hřiště, stejně tak jako dostatečné prostory pro rozcvičení
před tréninkem a závody nebo posezení navazující na
restauraci. Ta bude částečně umístěna do stávající
basketbalové haly, sezení ale bude v novém spojovacím
objektu, který propojí všechna stávající i nové sportoviště.
Prosklené stěny zároveň umožní bezprostřední kontakt
mezi interiérem a exteriérem.
Právě zde bude umístěna prostorná centrální recepce,
nová posilovna a především tři tělocvičny pro úpolové
sporty, jako je například judo. V případě atletických
závodů tento variabilní prostor nabídne možnost
pohodlného rozcvičení a rozběhání atletů.
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Atletická
hala

Středobodem atletické haly je elegantně jednoduchý
200 metrový ovál s šesti drahami a klopenými zatáčkami.
Uvnitř oválu najdou atleti všechny nezbytné sektory –
sprinterskou rovinku, vrhačské, dálkařské, výškařské a
skokanské sektory. Tribuna s kapacitou více než 500
diváků je lemovaná sklem objímajícím sportovní prostor
a vytvářejícím plynulé spojení mezi přízemní a zvýšenou
úrovní, z nichž lze vystoupat na střechu a val.
Sportovci do haly vcházejí přes skříňkové šatny z dvorany.
Diváci mohou na tribunu vyjít rampou vstupem přímo
z ulice Staňkovy. Z opačné strany, od vrhačské louky, je
přes vertikální komunikaci umožněn vstup na tribunu také
invalidním návštěvníkům, v dalším patře se pak nachází
řízení a režie závodu i administrativa.
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MULTIFUNKČNí
HALA

V areálu na Dukle vyroste hlavní městská multifunkční
hala pro sálové sporty. Variabilní hlediště nabídne
kapacitu 3 600 diváků pro basketbal a 2 900 pro florbal
nebo házenou. Pro tréninkové účely a mládežnické turnaje
nabídne posuvné hlediště možnost rozšířit sportoviště
plochu na dvě házenkářské (florbalové) plochy. Vchod
diváků bude z klidné piazzetty přes foyer s prodejem
vstupenek, případně z podzemního parkoviště pro více
než 400 vozidel. Vstupy do hlediště samotné multifunkční
haly budou z prvního patra, fanoušci zde také najdou
občerstvení, fanshop a sociální zázemí.
O patro výš budou pak umístěny prostory pro VIP diváky a
režii zápasů. Sportovci do haly vejdou přes recepci, kromě
dostatečného počtu šaten zde nechybí ani kanceláře
pro sportovní kluby, zasedací místnosti nebo kapacitní
sklady. Samozřejmostí je uzpůsobení prostor pro televizní
přenosy.
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DUKLA
SPORTOVNÍ
DUKLA OF SPORTS
PARDUBICE,
SPORTOVNÍ SRDCE
REGIONU

Investor: statutární město Pardubice
Manažer projektu: Miroslav Janovský
Projekční tým: Štěpán Vacík
Ekonomický tým: Filip Hoffman
Investiční tým: Pavel Stara
Architektonický tým: studený architekti s.r.o. + Peter Stec
Hlavní inženýr projektu: m3m s.r.o.

www.pardubice.eu/duklasportovni

