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1. Proč město potřebuje plán rozvoje sportu? 

Statutární město Pardubice si uvědomuje nezastupitelnou roli sportu ve společnosti, v životě lidí nejen 

ve městě Pardubice, ale i v širším regionu. Pardubice jsou krajským městem, které je sportovním 

centrem regionu s přesahem do zahraničí, a v tomto ohledu mají téměř nenahraditelný význam, proto 

se statutární město Pardubice ztotožňuje s úkoly, které na obce klade zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů, a deklaruje jejich naplňování.  

Dle zákona o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, a to 

zejména zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů včetně zdravotně 

postižených občanů. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, kontrolují účelné využívání svých 

sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Výše zmíněný zákon dále klade na obce i požadavek zpracovat v samostatné působnosti pro své území 

plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění.  

Plán rozvoje sportu statutární město Pardubice chápe jako strukturované vytyčení celkového 

směřování města v oblasti sportu. To mimo jiné znamená definování východisek, dopadů, pilířů 

(strategických cílů), priorit (opatření k naplnění strategických cílů) a financování sportu. Plán rozvoje 

sportu v Pardubicích je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na 

prioritách a potřebách města. 

Tento koncepční dokument pro oblast sportu v Pardubicích tedy vzniká z důvodu naplnění zákonné 

povinnosti dle zákona o podpoře sportu, ze kterého zároveň vychází, stejně jako vychází ze státní 

„Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“. Samozřejmostí je provázanost se strategickým 

plánem rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025 („Pardubice 2025: prosperující, čisté, 

bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí, s infrastrukturou 

pro nejméně 120 000 obyvatel“). Dále navazuje na další již zpracované dokumenty města Pardubic z 

oblasti sportu, mezi které patří Generel sportovní vybavenosti města Pardubice včetně pasportu 

sportovišť, Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic a Programu 

podpory „Pardubičtí tahouni“. 
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2. Analytická část 

Charakterizuje město Pardubice z pohledu základních informací o městě např. geografie, dopravní 

dostupnosti. Dále naznačuje demografii obyvatel Pardubic, tedy na jedné straně potenciální sportovce 

a naopak diváky (fanoušky) na straně druhé. V další části popisuje dokumenty, které má město 

v současné době ke sportovní problematice zpracované a díky kterým je sport na území města 

koordinován a řízen. Poslední kapitolou této části plánu rozvoje sportu je SWOT analýza. 

 

2.1. Základní informace o Pardubicích a sportu 

Geografie 

Pardubice jsou krajským městem Pardubického kraje a zároveň jsou jedním z nejvýznamnějších center, 

a to nejen sportovním, v celých východních Čechách. Leží na soutoku Labe a Chrudimky, což z pohledu 

sportu představuje jistý potenciál pro rekreační i vrcholový sport. A právě park na soutoku řek se stal 

srdcem Olympijského parku Pardubice 2016, na který je nyní každoročně navazováno projektem 

Sportovní park Pardubice. Ve městě lze najít i další zelené plochy, parky, lesoparky a lesy, které mají 

vyšší potenciál využití pro sportování občanů města. Pardubice leží v Polabské nížině (s nadmořskou 

výškou 215 až 237 m n. m.), to znamená, že na svém území a v blízkém okolí nemají žádné kopce 

(výjimkou je Kunětická hora). To zapříčiňuje, že se zde v zimě málokdy udrží sníh více dní po sobě, a ve 

městě tedy není prakticky možné provozovat žádné zimní sporty. Jedinými zimními sporty jsou ty, které 

jsou provozovány na zimním stadionu nebo v případě příznivých klimatických podmínek na zamrzlých 

vodních plochách (části Chrudimky, rybníků, slepých ramen a sádek). 

 

Dopravní dostupnost 

Pardubice jsou velmi dobře dopravně dostupné, jsou železničním dopravním uzlem. V rámci silniční 

sítě jsou téměř napojeny na dálnici z Prahy, která pokračuje do Pardubic rychlostní silnicí. V rámci 

ideální polohy v centru republiky a dopravní dostupnosti má město významný potenciál pro pořádání 

národních šampionátů, pohárů apod., jelikož není problém se v přijatelném časovém intervalu dopravit 

do Pardubic ze všech částí České republiky. Výhodou je i přítomnost letiště, které je bránou do města 

pro zahraniční výpravy. Tento fakt může hrát významnou roli v přidělování pořadatelství nejrůznějších 

kvalifikačních i mistrovských utkání národní reprezentace. 

 

Demografie 

Rozvoj sportu nejen v Pardubicích, ale v každém městě a regionu závisí na demografickém vývoji (počtu 

a skladbě) obyvatelstva. Zejména kategorie mládeže je pro budoucí vývoj sportu nesmírně důležitou. 

Podle Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu je v roce 2018 za mládež považován 

občan Pardubic s datem narození 1. 1. 1999 a mladší. Na druhé straně je nutné konstatovat, že v okolí 

Pardubic existuje několik „satelitů“ (obcí, pro něž jsou Pardubice spádové), jejichž obyvatelé mohou 

pozitivně ovlivnit výši členské základny sportovních klubů. Mezi takové obce lze zařadit např. Lázně 

Bohdaneč, Srch, Němčice atd. Počet mládeže v Pardubicích (bez občanů „satelitů“) ukazuje následující 

tabulka 1. 
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Tabulka 1 Demografický vývoj dětí a mládeže v Pardubicích v letech 2010 - 2018 

věk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

do 1 roku 936 965 851 900 839 901 879 916 773 

1 – 4 3 618 3 859 4 038 3 924 3 824 3 775 3 732 3 706 3 708 

5 – 9 3 556 3 635 3 790 4 085 4 302 4 521 4 725 4 762 4 711 

10 – 14 3 512 3 481 3 469 3 368 3 349 3 440 3 492 3 644 3 913 

15 – 19 4 642 4 344 3 945 3 766 3 479 3 412 3 396 3 402 3 301 

celkem 
mládeže 

16 264 16 284 16 093 16 043 15 793 16 049 16 224 16 430 16 406 

* počty k 1. lednu daného roku 

** do roku 2013 jsou započítaní i cizinci (rozdíl v metodice sčítání obyvatel) 
Zdroj: MmP – evidence obyvatel 
 

Děti a mládež jsou důležité z pohledu obnovy členské základy sportovních subjektů, výchovy nových 

sportovních vzorů a reprezentantů nejen Pardubic, ale celé České republiky. Ovšem sport, jak aktivní, 

tak pasivní (fanouškovství a diváctví), je provozován v každém věku, a je tedy nutné zohlednit 

demografický vývoj a skladbu všech vrstev obyvatel města při plánování podpory sportu i při tvorbě 

nabídky sportovních produktů (aktivit, sportovišť) pro všechny věkové skupiny obyvatel. Skladbu 

obyvatelstva Pardubic zobrazuje tabulka 2. 

Tabulka 2 Demografický vývoj obyvatel v Pardubicích v letech 2010 - 2018 

věk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 – 19 16 264 16 284 16 093 16 043 15 793 16 049 16 224 16 430 16 406 

20 – 39 27 320 27 098 26 740 26 148 23 672 23 070 22 209 21 504 20 698 

40 – 59 24 619 24 344 24 113 23 922 22 733 22 666 22 731 22 832 22 903 

60 a více 22 365 22 829 23 136 23 527 23 781 24 192 24 496 24 738 24 973 

celkem 
obyvatel 

90 568 90 555 90 082 89 640 85 979 85 977 85 660 85 504 84 980 

* počty k 1. lednu daného roku 
** do roku 2013 jsou započítaní i cizinci (rozdíl v metodice sčítání obyvatel) 
Zdroj: MmP – evidence obyvatel 

 

Sportovní kluby a členská základna mládeže podporovaná statutárním městem Pardubice  

Statistické údaje o sportu nejsou v České republice příliš rozšířené a téměř nikdy nezachycují celkový 

obraz sportu. Ve sportovním prostředí působí několik střešních organizací a každá z nich k datům 

přistupuje jiným způsobem, proto je velmi složité vytvořit jednoduchou, ale komplexní statistiku. 

Z tohoto důvodu popisuje tato kapitola pouze sportovní kluby a členskou základnu dětí a mládeže 

v Pardubicích, a to jen u subjektů, které jsou žadateli o dotace z Programu podpory sportu.  

Největší střešní organizací na území Pardubic je bezesporu Česká unie sportu, která ovšem nesdružuje 

veškeré sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Dle databáze České unie sportu (dostupné na: 

www.iscus.cz) je počet sdružených organizací k 29. 5. 2018 celkem 62. V nich je 92 oddílů s celkovým 

počtem sportovců a funkcionářů 11 338. S ohledem na to, kolik sportovních subjektů je každoročně 

podporováno z rozpočtu statutárního města Pardubice, lze konstatovat, že se jedná téměř o všechny 

sportovní subjekty v Pardubicích. V současném období (v roce 2018) bylo podpořeno z Programu 

podpory sportu celkem 93 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Přehled počtu podpořených 

subjektů od roku 2010 s jejich členskou základnou mládeže zobrazuje následující tabulka 3 (v tabulce 

http://www.iscus.cz/
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jsou započteny pouze subjekty, které připravují sportovce, zahrnuty nejsou provozovatelé sportovišť a 

subjekty, které pouze pořádají akce).  

Tabulka 3 Podpořené subjekty a jejich členská základna mládeže v letech 2010 - 2018 

počet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

subjektů 90 85 91 96 101 106 107 103 93 

mládeže 6 506 6 610 6 708 7 210 7 520 7 693 7 217 9 196 9 902 
Zdroj: MmP – odbor školství, kultury a sportu 

 

V roce 2017 proběhla změna Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu na spolkovou 

sportovní činnost dětí a mládeže, a to tak, že budou podporováni pouze občané Pardubic. Toto mělo 

mimo jiné za následek, detailnější analýzu počtu sportujících dětí a mládeže z Pardubic a těch, kteří za 

sportem do krajského města přijíždějí z okolních obcí. Jelikož došlo k této změně v prosinci 2016 a 

žádosti o dotace musely subjekty předložit do konce ledna 2017, ne všichni se dokázali přizpůsobit 

novým podmínkám a prokázat trvalé bydliště sportovců v Pardubicích, proto mohou být data za rok 

2017 lehce zkreslená. Dále je členská základna dětí a mládeže dělena dle tzv. aktivity na ty, kteří se 

účastní oficiálních soutěží a ty, kteří mají sport pouze jako kroužek. Tyto počty zobrazuje následující 

tabulka 4. 

Tabulka 4 Struktura členské základny dětí a mládeže v letech 2017 - 2018 

počet 2017 2018 

aktivní mládeže celkem 3 760 3 961 

aktivní mládeže z Pardubic 2 531 2 855 

neaktivní mládeže celkem 5 436 5 941 

neaktivní mládeže z Pardubic 2 636 3 202 

celkem mládeže 9 196 9 902 

celkem mládeže z Pardubic 5 167 6 057 
Zdroj: MmP – odbor školství, kultury a sportu  

 

2.2. Stávající dokumenty k řízení a podpoře sportu  

Strategický plán města 

Základním dokumentem pro stanovení strategických cílů celého Plánu rozvoje sportu v Pardubicích je 

aktuální Strategický plán města. Strategický plán obsahuje dva specifické cíle zaměřené přímo na sport 

a sportovní infrastrukturu, dále je možné v něm nalézt tři cíle s přímým dopadem na sport a několik 

cílů, které se v jistém pohledu dají považovat za sportovní problematiku (např. budování cyklostezek).  

Jako nejdůležitější se z pohledu sportu ve strategickém plánu jeví 3. pilíř „Ekonomika a život ve městě“, 

který zahrnuje dílčí cíl 3.5 „Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost 

dětí a mládeže“ a cíl 3.6 „Revitalizovat MAS na Dukle a vyřešit letní stadion“. 

 

Cíl 3.5 „Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže“. 

Tento cíl: 

 Definuje možnost sportovního vyžití občanů jako silnou stránku města, kterou je nezbytné 

nadále podporovat.  



- 6 - 
 

 Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a propagace města spatřuje v podpoře mimořádných 

sportovních akcí zvyšující a v podpoře nejvýznamnějších tradičních sportovních akcí, mezi které 

lze zařadit např. Zlatou přilbu, Velkou pardubickou steeplechase, Czech Open, Pardubický 

vinařský půlmaraton nebo Pardubickou juniorku.  

 Obecně stanovuje nutnost udržovat a rozvíjet stávající sportovní zařízení v majetku města 

(např. sportovní areál na Dukle, Aquacentrum, multifunkční arénu, sportovní areál Ohrazenice 

nebo Dostihové závodiště).  

 Podporuje vznik drobných sportovišť pro sportování široké veřejnosti, zejména mládeže, a na 

volných plochách veřejného prostoru podporuje volnočasové aktivity občanů. Klade důraz na 

zajištění údržby sportovišť a jejich zachování, a to především těch v majetku města.  

Cíl 3.6 „Revitalizovat MAS na Dukle a vyřešit letní stadion“. Jelikož tento poměrně konkrétní cíl je ve 

strategickém plánu samostatný, lze dovodit, že tato 2 sportoviště jsou pro Pardubice a okolí velice 

důležitá a město si uvědomuje, že již nesplňují požadavky a nároky současné společnosti. 

 Revitalizací letního stadionu má dojít k rozšíření a zkvalitnění sportovní infrastruktury. 

 Modernizací stávajícího sportovního areálu na Dukle dojde otevření areálu širší skupině 

sportovců, mládeži a veřejnosti. Revitalizací objektů a jejich přetvořením na multifunkční 

sportovní zařízení dojde k zatraktivnění celého areálu, což zvýší potenciál pro pořádání 

národních a mezinárodních závodů v Pardubicích. 

 

Ke sportu lze dále vztáhnout z 1. pilíře specifický cíl 1.4 „Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve 

městě“, který určuje, že město má kvalitně a aktivně zaplňovat veřejný prostor a do tohoto se řadí i 

pořádání a povolování nejrůznějších sportovních akcí.  

Naplňování cílů z pilíře č. 4 v jednom případě ovlivní sportovní infrastrukturu, a to v cíli č. 4.5 „Zvyšovat 

kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol)“, který 

definuje, že město vytvoří dlouhodobé plány mimo jiné pro koncepční rozvoj školních hřišť, která jsou 

nadále využívána jako volnočasové hřiště pro širokou veřejnost. V druhém specifickém cíli sport slouží 

jako prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout. Jedná se o cíl č. 4.7 „Zajistit zacílenou propagaci města a s 

unikátními tématy budovat značku města i na mezinárodním poli“, kdy město spatřuje tématiku koní 

a sportu mezi třemi hlavními pilíři marketingu, kterými se bude prezentovat v ČR i zahraničí. 

 

Generel sportovní vybavenosti města Pardubice včetně pasportu sportovišť 

Jedná se o strategický dokument, který se vztahuje pouze ke sportu, ovšem vznikl na přelomu let 2008 

a 2009 a od té doby nedošlo k žádné jeho aktualizaci. Dokument je rozdělen do 4 částí: 

 Pasport sportovní vybavenosti města Pardubic (vznik 10/2008) – materiál mapuje sportovní 

zařízení na území města. Průzkumy a místním šetřením byl zjištěn současný stav (srpen 2008) 

jednotlivých zařízení, jejich prostorové rozmístění na území města a jejich základní 

charakteristiky (typ sportoviště, stav, možnost rozšíření a další). 

 Teoretická část (vznik 11/2008) – tato část Generelu informuje o širších teoretických 

východiscích a zpracovává metodiku vyhodnocení sportovní vybavenosti města. Vysvětluje 

rozhodující pojmy vážící se k tématu sportovního vybavení města. Vymezuje roli jednotlivých 

pohybových aktivit v širších souvislostech a připomíná specifické aspekty těchto aktivit. 

 Analytická část (vznik 3/2009) – porovnává údaje získané pasportem stávajících zařízení  

s propočtem potřeb cvičebních, užitných a urbanistických ploch v teoretické části a vybranými 
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srovnávacími městy ve Francii a Německu. V analytické části jsou propočteny celkové a dílčí 

nároky na rezervaci ploch pro výkonnostní sport, pohybovou rekreaci a školní tělovýchovu. 

 Návrhová část (vznik 6/2009) - stanovuje metodiku a plošná kritéria pro umísťování 

sportovních odvětví na území města. V souladu s plochami pro sport v územním plánu umísťuje 

na území města zejména malé jednotky vybavenosti pro veřejnost. Kde to není možné řešit ani 

případnou změnou územního plánu, scelí se potřebný program do větších celků. Jelikož 

Generel oprávněně předpokládal deficity ve vybavenosti pro školní tělovýchovu a sportování 

veřejnosti, soustředí se návrhová část především do těchto odvětví. 

 

Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu 

Dokument navazuje na Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice (dále 

jen „Zásady“), kterými se řídí proces poskytování dotací. Pravidla poskytování dotací z Programu 

podpory sportu (dále jen „Pravidla) konkretizují obecné Zásady pro oblast sportu a jsou 

nejaktuálnějším a zároveň i nejakčnějším dokumentem, kterým město Pardubice řídí sport a jeho 

financování na svém území. Tento dokument je každoročně aktualizován dle potřeb a zájmů města, 

tím tedy dochází ke stanovení priorit v dotační politice města pro oblast sportu. Pravidla  i dotační 

politiku města připravuje a navrhuje komise pro sport rady města (poradní orgán Rady města 

Pardubic). Dokument je následně předán radě a od roku 2017 i zastupitelstvu města ke schválení, a tím 

i vyhlášení dotačního programu na další kalendářní rok.  

Pro rok 2018 je společným hlavním smyslem a účelem dotací z Programu podpory sportu města 

Pardubic podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu 

sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic nebo podpora propagace 

města Pardubic cestou sportu.  

Tohoto účelu je dosahováno pomocí vyhlášení 7 základních dotačních oblastí, které se město Pardubice 

rozhodlo v roce 2018 podpořit. Analýzou pravidel dotačních programů z minulých let lze konstatovat, 

že město k výrazným změnám přistupuje zřídka a vždy po důkladném studiu dopadů, a to hlavně 

z důvodu, aby neohrozilo fungování a financování sportovních organizací, které na území města 

vykonávají svou činnost. Novinkou v roce 2018 bylo vyhlášení nové dotační oblasti nazvané „dotace na 

činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci“. Na druhou stranu lze konstatovat, že dotace 

pro tyto subjekty v Pardubicích nejsou ničím novým, pouze byla snaha těmto subjektům garantovat 

určitý finanční rámec, což se vyhlášením samostatné dotační kategorie podařilo. Dotační oblasti, které 

byly vyhlášeny z Programu podpory sportu v roce 2018: 

 dotace na tradiční a významné sportovní akce, 

 dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, 

 dotace na výkonnostní sport, 

 dotace na provoz sportovišť, 

 dotace na podporu významných sportovců, 

 dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost, 

 dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. 

 

V případě nevyčerpání veškerých finančních prostředků na 7 vyhlášených dotačních oblastí navrhuje 

komise pro sport radě města k vyhlášení tematický dotační program dle potřeb, které jsou pro 

sportovní kluby aktuální.  
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Další alternativou čerpání zůstatku Programu podpory sportu je poskytnutí individuální dotace dle 

podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění a dodržení Zásad a Pravidel. 

 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ 

„Pardubičtí tahouni“ představují soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry – divadlo, klasická hudba, 

film, folklór, sport v nejrůznějších podobách, letecká akrobacie nebo motorky a samozřejmě koně coby 

jeden z hlavních symbolů města. Jedná se o tradicí prověřené pilíře kulturního i sportovního života 

v Pardubicích a podporovány jsou pouze jednorázové akce, které mají více jak 10letou tradici nebo jsou 

duševním vlastnictvím města. Zároveň napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v 

národním i mezinárodním měřítku, mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity 

města Pardubice pro tuzemské i zahraniční turisty. Těmto nejvýznamnější akcím byl vytvořen vlastní 

program podpory pro zachování jejich kontinuity a tradice i v dalších letech. 

Tento program se od ostatních programů podpory ve městě značně liší, neboť se nejedná pouze o 

dotační nástroj. Program podpory „Pardubičtí tahouni“ je tříletý, čímž statutární město Pardubice chce 

zajistit ještě větší stabilitu akcí, obecnou potřebu zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších 

kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Dále má program vlastní logo, webové 

stránky a je v jeho rámci nastaven systém vzájemné a smysluplné spolupráce a provázanosti mezi 

jednotlivými pořadateli akcí. 

V aktuálním období platnosti Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ (období od roku 2018 do roku 

2020) je do něho zařazeno celkem 15 akcí a z nich je 7 akcí sportovních, jsou to:  

 Aviatická pouť, 

 Czech Open - mezinárodní festival šachu a her, 

 Pardubická juniorka, 

 Pardubický vinařský půlmaraton, 

 Sportovní park Pardubice, 

 Velká pardubická steeplechase, 

 Zlatá přilba města Pardubic. 

 

2.3. Financování sportu z rozpočtu města 

Statutární město Pardubice se podílí na financování sportu různými prostředky. Provoz sportovišť ve 

svém vlastnictví a zároveň i investice do sportovní infrastruktury financuje město Pardubice 

prostřednictví odboru majetku a investic. Další prostředky do sportovního prostředí jsou rozdělovány 

formou dotací z Programu podpory sportu a z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ odborem 

školství, kultury a sportu. Dotace z rezervy rady, primátora, náměstků a případné půjčky sportovním 

subjektům procesuje odbor ekonomický. 

Správa městských obchodních společností je zajišťována skrz odbor rozvoje a strategie. V současné 

době je statutární město Pardubice akcionářem 3 sportovních organizací, a to HOCKEY CLUBu DYNAMO 

PARDUBICE a.s. (73,59 % akciového podílu), Dostihového spolku a.s. (51,54 % akciového podílu) a BK 

Pardubice, a.s. (15,00 % akciového podílu). Významnými městskými servisními organizacemi (s různými 

právními formami) ovlivňujícími správu sportovních zařízení jsou Rozvojový fond Pardubice a.s. (100 % 

akciový podíl), Nadace pro rozvoj města Pardubic a PAP PARDUBICE o.p.s. Provoz dvou sportovních a 
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volnočasových areálů zajišťují soukromé společnosti, a to na základě koncesních smluv, jedná se o areál 

Skateparku Pardubice a areál koupaliště Cihelna. 

Dotační prostředky na činnost sportovních klubů jsou rozdělovány každoročně na základě vyhlášených 

Pravidel poskytování dotací z Programu podpory sportu. Program na poskytnutí dotací je vyhlašován 

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů. Dotace navrhuje ke schválení komise pro sport Rady města Pardubic (poradní orgán rady 

města). V komisi jsou zastoupeny politické strany, které nominují své odborníky pro oblast sportu a 

zároveň zástupci 3 významných sportovních subjektů v Pardubicích, a to basketbalu, fotbalu a hokeje. 

Navržené dotace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje rada 

města (dotace do 50 tis. Kč včetně), případně zastupitelstvo města (dotace nad 50 tis. Kč). Vyhlášené 

dotační kategorie pro rok 2018 byly popsány v předchozí kapitole, v tabulce (příloha č. 1) lze zjistit 

vývoj dotačních kategorií v průběhu minulých let, výši poskytnutých prostředků z jednotlivých kategorií 

a zároveň celkovou výši poskytnutých dotací z Programu podpory sportu, Programu podpory 

„Pardubičtí tahouni“ a přímo z rozpočtu města. Graf 1 zobrazuje kumulativní výši prostředků 

vyplacených odborem školství, kultury a sportu do oblasti sportu členěných na dotační programy 

v období od roku 2010 do roku 2018 (v roce 2018 jsou zahrnuty i plánové výdaje z PPS ve 2. polovině 

roku výši 1,5 mil. Kč). 

 

Graf 1 Vývoj prostředků vyplacených odborem školství, kultury a sportu do oblasti sportu v tis. Kč 

Zdroj: MmP – odbor školství, kultury a sportu 

 

Program podpory „Pardubičtí tahouni“ (popsaný v předchozí kapitole) vznikl v roce 2016 jako 2 letý 

dotační program. Po skončení období 2016 – 2017 došlo k vyhodnocení tohoto Programu a ke změně 

na 3 letý dotační program pro období 2018 – 2020. V tabulce 5 níže jsou zobrazeny sportovní akce a 

výše podpory poskytovaná z tohoto Programu. 

 

 

16 092 16 298 16 215

2 998 3 042 3 050
700 2 236 1 994

13 060
13 113

16 056

47 338
49 319 48 923

56 744
59 740

62 209

9 184 8 143

13 292
6 220

9 690 8 966

3 524
6 120

4 4251 750

1 750
3 450

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

v 
ti

s.
 K

č

nájemné ledových ploch nájemné městských nebyt. prostor nájemné bazénu PPS projekty významné (na řádku rozpočtu) a individuální Tahouni



- 10 - 
 

Tabulka 5 Podpora sportovních akcí zařazených mezi „Pardubické tahouny“ v tis. Kč 

akce 2016 2017 2018 2019 2020 

Aviatická pouť 350 350 450 450 450 

Czech Open - mezinárodní festival šachu a her 600 600 700 700 700 

Pardubická juniorka 150 150 250 250 250 

Pardubický vinařský půlmaraton 250 250 250 250 250 

Sportovní park Pardubice   1 200 1 200 1 200 

Velká pardubická steeplechase   200 200 200 

Zlatá přilba města Pardubic 400 400 400 400 400 

Celkem sportovní akce 1 750 1 750 3 450 3 450 3 450 
* částky v tis. Kč 

** pro roky 2019 a 2020 se jedná o smluvně ukotvenou výši dotace 

Zdroj: MmP – odbor školství, kultury a sportu 

 

Rozvoj sportu ve městě ovšem nezajistí pouhá podpora činnosti sportovních organizací, ale jsou nutné 

i investice do sportovišť a volnočasových areálů, mezi které lze řadit koupaliště, bazén apod. Podíl 

výdajů na sport na celkových výdajích Magistrátu města Pardubic (MMP) a poměr běžných a 

kapitálových výdajů v období 2010 – 2017 zobrazuje graf 1. Tento graf zobrazuje nepřežitý nárůst 

běžných výdajů v absolutní výši a zároveň zobrazuje v letech 2011 a 2012 významnou investici do 

sportovní infrastruktury (výstavba Aquacentra). 

 

Graf 2 Výdaje MMP na sport v období 2010 - 2017 

 
Zdroj: MmP závěrečné účty 2010-2017 

 

Pro porovnání celkových výdajů na sport a zájmovou činnost s dalšími městy nelze hodnotit absolutní 
výši vynaložených prostředků, a to s ohledem na různý počet obyvatel a výši městských rozpočtů, proto 

46 981 50 716
61 099 61 972

97 799 99 005
110 465

157 026

41 724

363 422

297 207

6 555

9 639
23 546 20 934

15 456

4,9 %

20,8 %

23,9 %

5,1 %

6,7 % 6,8 %

7,9 %

8,7 %

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

v 
ti

s.
 K

č

běžné výdaje MMP v tis. Kč kapitálové výdaje MMP v tis. Kč podíl na výdajích MMP v %



- 11 - 
 

následující graf zobrazuje výdaje na sport a zájmovou činnost přepočtené na jednoho obyvatele u 
vybraných měst.  
 
Graf 3 Srovnání výdajů na sport a zájmovou činnost v Kč na 1 obyvatele (dle odvětvového třídění: §34 Tělovýchova a 
zájmová činnost) 

 
Zdroj: Rozpočet veřejně a http://monitor.statnipokladna.cz 

 

2.4. SWOT analýza sportu v Pardubicích 

SWOT analýza sportovního prostředí a řízení sportu v Pardubicích shrnuje stav a závěry z analytické 

části Plánu rozvoje sportu v Pardubicích. Definuje základní problémy (slabé stránky), se kterými se 

sportovní prostředí musí potýkat, a hrozby, jimž musí v dostatečném předstihu čelit, aby negativně 

neovlivnily sport v Pardubicích. Naopak poukazuje na oblasti, kterými se mohou Pardubice pyšnit (silné 

stránky) a na příležitosti, které mohou Pardubice odlišit a posunout správným směrem. 
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 ve městě existuje široká nabídka sportovních 
a volnočasových aktivit pro veřejnost, aktivní 
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty  

 některé části městských obvodů postrádají 
propojení cyklostezkami a turistickými 
stezkami 

 propagace města prostřednictvím sportu a 
sportovních aktivit (vliv na rozvoj cestovního 
ruchu) a relativně dobrá informovanost o 
nabídce aktivit sportovního charakteru 

 možnosti škol v oblasti sportovních a 
volnočasových aktivit jsou omezené celou 
řadou bariér, ale i subjektivními postoji 
pracovníků škol → nedostatečná výchova 
dětí a mládeže ke sportu 

 relativně dobré prostorové a materiální 
zázemí pro realizaci školní a mimoškolní 
tělocvičné aktivity 

 nedostatečná podpora sportu ve městě ze 
strany komerční sféry 

 účast některých klubů v nejvyšších soutěžích 
ČR 

 nedostatečná podpora sportovišť ze strany 
státu 

 podpora talentované mládeže (sportovní 
akademie, sportovní třídy) 

 malý zájem dětí a mládeže o tělesnou 
výchovu ve škole 

 stabilní finanční podpora sportovních klubů 
ze strany města 

 

 podpora a práce s handicapovanými a jinak 
znevýhodněnými jedinci 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 využití dotačních zdrojů do oblasti sportu 
(stát, EU, nadace, fondy atd.) 

 demografický vývoj a struktura populace 
města – snížení členské základny 

 potenciál ekonomických subjektů 
podporovat sport ve městě 

 uzavření nevyhovujících sportovišť 

 příprava a realizace sportovních projektů  nedostatečná podpora ze strany státu 

 spolupráce škol se sportovními kluby   nezajištění nezávislosti sportovní komise 

 systematická spolupráce napříč odbory 
magistrátu města na společných projektech 
v oblasti sportu 

 úzké zájmy dílčích skupin mohou ovlivnit 
dobrá rozhodnutí a projekty 

 rozšíření podpory talentované mládeže 
(sportovní akademie, sportovní třídy atd.) 

 odklon zájmu dětí a mládeže od sportovních 
aktivit 

 aktuální koncepce rozvoje sportovních 
areálů škol, rekonstrukce a otevření 
veřejnosti 

 unáhlené, ad hoc rozhodování bez předchozí 
analýzy (neefektivní investice, úpravy 
pravidel poskytování dotací atd.) 

 využití zelených ploch na území města (lesy, 
lesoparky) ke sportovním činnostem a 
volnočasovým aktivitám 

 nekoncepční změny územního plánu města 
– rušení sportovišť bez adekvátní náhrady 
ještě před samotným zrušením 

 snižování bariér v přístupu ke sportu a 
volnočasovým aktivitám sociálně 
znevýhodněným 

 nedostatečná koordinace a spolupráce 
sportovních klubů při klíčových investicích 
do sportovní infrastruktury  

 díky geografickému umístění Pardubic a 
dobré dopravní dostupnosti města mohou 
velké sportovní akce přilákat návštěvníky 
z širokého okolí 

 nevyužití příležitostí může způsobit, že se 
Pardubice dostanou do „druhé kategorie“ 
regionálních metropolí, prohlubování 
provinčnosti, rozevírání nůžek mezi 
Pardubicemi a Hradcem Králové 
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3. Návrhová část 

Návrhová část plánu rozvoje sportu definuje hlavní cíle sportovního prostředí, které statutární město 

Pardubice bude různými formami podporovat. Tato část nejen, že definuje tyto oblasti, ale specifikuje 

a vystihuje jednotlivá opatření, kterými město zajistí dosažení těchto cílů. 

 

Cíl 1 Podpora sportu pro všechny 

Cíl 2 Podpora spolkové činnosti dětí a mládeže 

Cíl 3 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 

Cíl 4 Podpora pořádání tradičních a významných akcí 

Cíl 5 Podpora provozu hřišť otevřených pro veřejnost 

Cíl 6 Podpora handicapovaných sportovců 

Cíl 7 Podpora provozu a údržby stávajících sportovních zařízení 

Cíl 8 Podpora investic do sportovních zařízení, modernizace 
stávajících sportovních zařízení  

Cíl 9 Koordinační, organizační a společenská forma podpory sportu 

 

CÍL 1: PODPORA SPORTU PRO VŠECHNY 

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity 

určené širokým vrstvám obyvatelstva. 

Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní 

zábavy pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny vyskytující se na území města Pardubice, 

naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, 

seberealizace, aktivní odpočinek. 

OPATŘENÍ: 

1.1. Udržovat travnaté plochy pro volnočasové sportování se základním vybavením. 

1.2. Udržovat stávající sportovní zařízení a volnočasové areály. 

1.3. Zachovat podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost. 

1.4. Realizovat výstavbu nových ploch pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost ve 

vnitroblocích, veřejném prostoru a zajistit provozuschopnost stavu ploch stávajících. 

1.5. Doplňovat sportovní nabídku ve městě o nové a netradiční aktivity (sportoviště, vybavení 

apod.) k vyžití všemi vrstvami obyvatel. 

 

CÍL 2: PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE  

Spolková sportovní činnost dětí a mládeže je pravidelná a dlouhodobá sportovní příprava (trénink) dětí 

a mládeže, které se účastní oficiálních mistrovských zápasů, turnajů, závodů nebo soutěží pořádaných 

nebo vyhlášených příslušným sportovním svazem daného sportovního odvětví (celorepublikovým 

nebo oblastním), s cílem stanovit pořadí v příslušné struktuře soutěží v daném sportovním odvětví. 

Spolková činnost mládeže je významným výchovným prostředkem, socializačním faktorem, účinnou 

formou primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitým prvkem v harmonickém a 
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zdravém vývoji mladého člověka. Zajišťuje kvalitní členskou základnu pro vrcholový a výkonnostní 

sport. 

Cílem je podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu sportu jako samozřejmé 

součásti zdravého životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou zábavu a zároveň jim umožnit rozvíjet 

své schopnosti a dovednosti v této oblasti s možností sportovního růstu až do kategorie vrcholového a 

výkonnostního sportu. 

OPATŘENÍ: 

2.1. Zachovat systém podpory spolkové činnosti mládeže. 

2.2. Podporovat vznik sportovních akademií a sportovních tříd, univerzitní sport a VŠ sportovce, 

rozvoj školního sportu a mimoškolních sportovních aktivit. 

 

CÍL 3: PODPORA VRCHOLOVÉHO A VÝKONNOSTNÍHO SPORTU 

Výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na výsledek a úspěch. Jedná se 

o pravidelnou organizovanou činnost, která se uskutečňuje pod odborným (mnohdy profesionálním) 

vedením. 

Vrcholový sport je vyšší forma sportu výkonnostního (úroveň evropských a světových soutěží včetně 

nejvyšších domácích soutěží družstev i jednotlivců). Jde o zdroj zábavy pro širokou veřejnost 

(fandovství), vhodný prostředek umožňující pěstovat v občanech města Pardubice pocity patriotismu 

vůči svému městu (pocity sounáležitosti a hrdosti), významný prostředek účinné reklamy města 

Pardubice a vytváření jeho image (reprezentace města doma i v zahraničí), důležitý motivační prvek 

pro sport dětí a mládeže (vzory, idoly). 

Cílem je vytvořit špičkové technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a sportovním klubům, 

spolkům a ostatním subjektům silné zázemí pro provozování těchto forem sportu, tím podnítit zájem 

pořadatelů organizovat ve městě významné sportovní akce, jejichž pořádání přinese městu výraznou 

reklamu a zvýšení cestovního ruchu se všemi jeho pozitivními důsledky. Umožnit široké veřejnosti se 

sportem bavit. Rozdělení do kategorií vrcholového a výkonnostního sportu je přílohou č. 2 tohoto 

dokumentu. 

OPATŘENÍ: 

3.1. Zachovat systém podpory vrcholového a výkonnostního sportu. 

3.2. Podporovat klubové a svazové projekty rozvoje talentované mládeže. 

 

CÍL 4: PODPORA POŘÁDÁNÍ TRADIČNÍCH A VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH 

AKCÍ 

Tyto akce vytvářejí nezbytný kulturně – sportovně – společenský kolorit města a ty nejvýznamnější z 

nich přitahují pozornost nejen ve městě, ale i v širokém okolí s přesahem daleko za hranice ČR.  

Jde o jednorázové sportovní akce v daném roce – např. světové a evropské poháry, mistrovství světa 

či Evropy, mistrovství ČR, popř. české poháry a podobné závody s celostátním významem: 

 sportovní akce s dlouholetou tradicí, které dlouhodobě přispívají k image města a mají 

zpravidla ve svém názvu i název města; 
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 sportovní akce s mezinárodní účastí, které se pořádají pravidelně, ale ještě nesplňují podmínky 

předchozího bodu, přesto jsou významnou propagací sportu a města. 

Cílem je propagace sportu ve městě, prezentace města doma i v zahraničí, příliv návštěvníků do města 

(pozitivní vliv na cestovní ruch). 

OPATŘENÍ: 

4.1. Pokračovat ve stabilní podpoře páteřních sportovních akcí pod hlavičkou „Pardubičtí 

tahouni“. Akce zařazené v tomto projektu podporovat ve víceletém cyklu s cílem zabezpečit 

jejich financování s dlouhodobější perspektivou. 

4.2. Zajistit finanční i nefinanční podporu pořádání tradičních a významných sportovních akcí v 

Pardubicích. 

 

CÍL 5: PODPORA PROVOZU HŘIŠŤ OTEVŘENÝCH PRO VEŘEJNOST 

Hřiště pro veřejnost primárně u základních škol, ale i ve vybraných areálech tělovýchovných, 

tělocvičných jednot a sportovních klubů slouží v dopoledních hodinách pro žáky základních škol, 

případně jsou (u TJ a SK) pronajímána ke komerčním účelům. V odpoledních a podvečerních hodinách, 

o sobotách a nedělích a o prázdninách jsou hřiště nabídnuta široké pardubické veřejnosti k využití. 

Cílem je umožnit pardubickým občanům, zejména dětem a mládeži, bezplatný přístup na vytipovaná 

sportoviště a jejich bezplatné využívání.  

Cílem podpory je vytvoření kvalitních sportovišť u vybraných ZŠ a TJ/SK, jejich udržování a provoz. Dále 

rozšiřování počtu hřišť a postupná modernizace stávajících. Rozšiřování služeb na těchto hřištích – 

půjčovny sportovních potřeb, občerstvení, relaxační zóny pro rodiny s malými dětmi apod. 

V příloze č. 3 tohoto dokumentu je uveden popis stávajícího stavu hřišť u základních škol. 

OPATŘENÍ: 

5.1. Zachovat finanční podporu provozu hřišť pro veřejnost. 

5.2. Provádět pravidelnou údržbu hřišť pro veřejnost. 

5.3. Modernizovat hřiště pro veřejnost. 

5.4. Realizovat výstavbu nových hřišť pro veřejnost. 

5.5. Zabezpečit trvalou udržitelnost projektu provozu hřišť u ZŠ a TJ/SK otevřených pro 

veřejnost. 

 

CÍL 6: PODPORA HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ 

Handicapovaný sportovec je vnímán jako osoba s postižením pohybovým, smyslovým, neurologickým 

nebo mentálním v takovém rozsahu, že není schopen plného zapojení se do sportovní činnosti zdravých 

sportovců. 

Cílem je podporovat spolky pracující s handicapovanými sportovci a pomáhat vytvářet vhodné 

podmínky pro sportování. 
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OPATŘENÍ: 

6.1. Zapojit fyzicky, mentálně, duševně nebo smyslově handicapované spoluobčany města do 

sportovní činnosti. 

6.2. Zachovat finanční podporu spolkům pracujícím s handicapovanými sportovci. 

6.3. Udržovat a rozvíjet interiérovou i exteriérovou bezbariérovost Pardubic. 

6.4. Individuálně podporovat talentované handicapované sportovce. 

 

CÍL 7: PODPORA PROVOZU A ÚDRŽBY STÁVAJÍCÍCH SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Cílem podpory je údržba, provoz a rozvoj: 

• stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku statutárního města Pardubice nebo 

organizací městem zřízených či založených – ČSOB Pojišťovna aréna Pardubice, Letní stadion 

Pardubice, Sportovní areál Dukla, Dostihové závodiště Pardubice, Aquacentrum Pardubice, sportovní 

areál Ohrazenice, Skatepark Pardubice, koupaliště Cihelna, 

• stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku spolků – tělovýchovných a tělocvičných 

jednot, sportovních klubů, 

• ploch v majetku města určených pro volné sportování - volně přístupná dětská hřiště a drobná 

sportoviště ve vnitroblocích, veřejných městských prostranstvích a na sídlištích, 

• stezek pro cyklisty, běžce a bruslaře, 

• hřišť u ZŠ a TJ/SK nejen v rámci programu podpory hřišť otevřených pro veřejnost (viz cíl 5). 

OPATŘENÍ: 

7.1. Zajistit finanční podporu městských sportovních zařízení (včetně hřišť u ZŠ a MŠ) a sportovní 

infrastruktury v majetku městem zřízených a založených organizací (zejména areál 

plochodrážního stadionu a Dostihového závodiště). 

7.2. Finančně podporovat údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví TJ/SK s cílem 

nedopustit chátrání těchto sportovišť. 

7.3. Provádět nezbytnou údržbu stávající sítě cyklostezek a stezek pro běžce a bruslaře. 

7.4. Monitorovat počet a stav sportovní infrastruktury ve městě. 

 

CÍL 8: PODPORA INVESTIC DO SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, MODERNIZACE 

STÁVAJÍCÍCH SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Cílem podpory je výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících sportovních zařízení, které budou 

splňovat sportovně technické parametry sportovišť pro potřeby konání oficiálních soutěží (mistrovství 

republiky, ligové soutěže, mezinárodní utkání). 

OPATŘENÍ: 

8.1. Realizovat projekt DUKLA SPORTOVNÍ s cílem vybudovat moderní multifunkční sportovní 

areál na nejvyšší možné úrovni, který se stane nadregionálním sportovním centrem.  

(1. etapa – atletická hala, úpolové tělocvičny, vrhačská louka, rekonstrukce basketbalové 

haly, regenerace, posilovna, sportovní dvorana, nezbytné zázemí. 
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2. etapa – rekonstrukce atletického areálu, atletická tribuna. 

3. etapa – multifunkční hala pro míčové sporty a víceúčelová hala pro míčové sporty a 

gymnastická hala. 

4. etapa – sporthotel a bytový dům). 

8.2. Realizovat přestavbu Letního stadionu pro potřeby nejvyšší české fotbalové ligy dle 

požadavků FAČR. 

8.3. Realizovat výstavbu 25 m plaveckého bazénu v sousedství Aquacentra Pardubice. 

8.4. Provést rekonstrukci dosud nerekonstruovaných sportovišť a dětských hřišť v areálech 

městem zřízených mateřských a základních škol. 

8.5. Realizovat rozvoj areálu pardubického dostihového závodiště (např. realizace pískového 

parkurového kolbiště). 

8.6. Realizovat opravu koupaliště Cihelna včetně nezbytného zázemí pro udržení 

konkurenceschopnosti mezi ostatními koupališti v okolí. 

8.7. Dokončit výstavbu Skateparku Pardubice. 

8.8. Iniciovat a koordinovat spolupráci veřejných institucí, organizací a soukromých subjektů 

v Pardubicích při budování sportovní infrastruktury. 

 

CÍL 9: KOORDINAČNÍ, ORGANIZAČNÍ A SPOLEČENSKÁ FORMA PODPORY 

SPORTU 

Cílem je nefinanční formou podporovat tělovýchovné a tělocvičné jednoty, sportovní kluby, sportovní 

kolektivy i jednotlivce. 

OPATŘENÍ: 

9.1. Zveřejňovat pořádané sportovní akce prostřednictvím webových a facebookových stránek 

města, Radničního zpravodaje. 

9.2. Poskytovat souhrnný informační servis občanům města i turistům o možnostech 

sportovního vyžití ve volném čase na území města Pardubic (tištěná, elektronická podoba), 

vč. databáze sportovních subjektů působících na území města Pardubic. 

9.3. Podporovat sportovním kluby, spolky a ostatní subjekty při získávání pořadatelství 

významných sportovních akcí (mistrovství republiky, mezinárodní sportovní akce s kvalitní 

účastí) například formou písemného vyjádření podpory k záměru. 

9.4. Podporovat sportovní kluby, spolky a ostatní subjekty jednáním s garanty zřizování 

sportovních tříd, sportovních akademií apod. 

9.5. Pomáhat zprostředkovávat kontakty, navazovat spolupráci sportovních klubů, spolků a 

ostatních subjektů s partnerskými městy Pardubic v oblasti sportu (výměnné tréninkové 

pobyty, účast na sportovních soutěžích, odborné stáže trenérů apod.). 

9.6. Podporovat sportovní kluby, spolky a ostatní subjekty v jejich jednáních s potencionálními 

sponzory. 

9.7. Hledat cestu k omezení administrativy pro žadatele o dotace (např. elektronizace žádostí) 

a zjednodušení pravidel poskytování dotací. 

9.8. Podporovat získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů (například dotace z 

ministerstev, krajské granty, vyhlášení programy EU, národní fondy apod.). 

9.9.  Spolupracovat s Českým olympijským výborem, dalšími národními sportovními institucemi 

a s Pardubickým krajem v oblasti sportu. 

9.10. Zajistit vyhodnocování nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za uplynulý rok, aktualizovat 

Chodník slávy Pardubického sportu. 
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9.11. Přijímat úspěšná sportovní družstva i jednotlivce na radnici nejvyššími představiteli města, 

přebírat záštitu nad významnými sportovními akcemi v Pardubicích. 

9.12. Podílet či spolupodílet se na realizaci nebo koordinaci sportovních a volnočasových akcí pro 

širokou veřejnost (Pardubice na bruslích, Sportovní park Pardubice a jiné).  

9.13. Bezplatně poskytovat reprezentační prostory pardubické radnice pro společenské události 

spojené s konáním významných sportovních akcí (např. losování soutěží, přijetí významných 

sportovních funkcionářů v rámci pořádání sportovní akce v Pardubicích, odborné semináře 

konané v rámci významné sportovní akce, tiskové konference, apod.). 

 

Tento Plán rozvoje sportu v Pardubicích zpracoval Odbor školství, kultury a sportu, ekonomické 

oddělení ve spolupráci s komisí pro sport Rady města Pardubic. 
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4. Přílohy 

Příloha č. 1 Vývoj dotačních kategorií v průběhu let 2010 – 2018 

Příloha č. 2 Rozdělení sportovních odvětví do kategorií vrcholového a výkonnostního sportu 

Příloha č. 3 Popis stávajícího stavu hřišť u základních škol
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Dotace na 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 1 735,5 1 718,1 2 491 1 778,3 4 095,1 1 688,2 
4 845,5 5 018,1 5 109,4 

podporu dobrovolných trenérů mládeže 376 404 396 500 492 500 

výkonnostní sport 2 413,7 2 335 2 797 7 471,1 10 202,2 10 170,7 5 196,4 5 240,9 5 622,9 

preferovaný vrcholový sport (na řádcích rozpočtu)       25 800 28 600 29 100 

provoz otevřených hřišť pro veřejnost 550 650 650 1 450 1 490 1 490 1 533 1 547 1 647 

provoz sportovišť 983,7 1 005 1 000 1 118,5 1 024 1 033,5 

16 708,5 17 099,1 16 767,3 

drobnou údržbu a opravy sportovních zařízení 1 208,1 1 154 1 200 1 440 1 369 1 341 

mzdy správců městských sportovišť 600 720 720 840 840 960 

nájemné a energie 4 253 4 270 5 587 

27 212,6 24 499 26 034,4 
nájemné ledových ploch 16 092 16 298 16 214,6 

nájemné bazénu 700 2 236 1 994,2 

nájemné městských nebytových prostor 2 998,2 3 042,3 3 050 

pořádání tradičních a významných akcí 687 706 634 3 149 2 835 
2 995 1 671 1 505 1 459,1 

pořádání akcí sportu pro všechny 253 151 181 218 226 

pořádání akcí zařazených do Pardubických tahounů       1 750 1 750 3 450 

podporu významných sportovců      300 398 275 305 

podporu subjektů zajišťující program akcí 
pořádaných městem (Olympijský a Sportovní park) 

      349,1 454,5 5001 

investice   400 2 160 2 247 2 410 242  1 0001 

činnost spolků pracujících s handicapovanými 
sportovci 

        698,6 

Významné projekty (na řádku rozpočtu), mimořádné 
projekty a individuální projekty 

9 184,2 8 143 13 291,5 6 220 9 690 8 965,9 3 524 6 119,6 4 425 

Celkem sportovní akce 42 034,4 42 832,4 50 606,3 53 557,5 59 009,3 57 888,7 62 017,5 67 609,2 70 084,3 

částky v tis. Kč 

rozdělení dotací roku 2018 je k 31. 05. 2018 
1 v plánu vypsání tematických dotačních programů 
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Preferovaný vrcholový sport 
Výkonnostní sport – 

úroveň 1 
Výkonnostní sport – 

úroveň 2 
Výkonnostní sport – 

úroveň 3 

basketbal – BK Pardubice a. s. atletika  americký fotbal aerobic  

basketbal – BK Pardubice z. s. basketbal badminton  aikido  

fotbal – FK JUNIOR Pardubice z. s. bikros box  baseball  

fotbal – FK Pardubice a. s. fotbal dálkové plavání billiard  

lední hokej – HC Dynamo 
Pardubice a. s. 

florbal  futsal, malá kopaná  bowling  

 orientační běh golf  brazilian jiu - jitsu 

 plochá dráha házená  crossminton  

 plavání hokej  downhill 

 tenis hokejbal  dračí lodě 

 veslování  in – line hokej jiu - jitsu 

  jachting    karate  

  jezdectví  kickbox  

  judo  kin - ball 

  kanoistika  kulečník 

  krasobruslení  kuželky  

  lukostřelba lacrosse  

  
radiový orientační 

běh 
lov ryb udicí  

  ragby  MMA 

  softball  
moderní sportovní 

karate 

  
sportovní 

gymnastika 
nohejbal  

  sportovní potápění sportovní lezení 

  sportovní střelba squash 

  stolní tenis    taneční sport 

  šachy  turistika  

  taekwon – Do 
ostatní neuvedené 

sporty 

  triatlon  

  volejbal   

  vzpírání   

 

Kritéria rozdělení sportovních odvětví do kategorií vrcholového a výkonnostního sportu: 

 rozsah sportovního odvětví v České republice; 

 mezinárodní význam sportovního odvětví; 

 dlouhodobé sportovní výsledky sportovců z Pardubic; 

 tradice sportovního odvětví v Pardubicích; 

 členská základna sportovního odvětví v Pardubicích; 

 divácká popularita sportovního odvětví v Pardubicích. 
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Škola Stav sportoviště Doporučení a stav k 13. 6. 2018 

ZŠ Pardubičky 
(Kyjevská 25) 

Škola má pouze staré vyasfaltované 
hřiště, které zatím nouzově stačí, do 
budoucna bude oprava vhodná. 
Škola má pouze 1. stupeň, využívají 
také školní zahradu.  

Výhledově doporučujeme rekonstrukci hřiště na 
víceúčelové hřiště pro tělocvik i pobyt školní 
družiny. V jednání je možnost vzájemně využívat 
sportoviště se sousedící školou SVÍTÁNÍ. 

ZŠ Benešovo 
nám. 590 

Venkovní sportoviště je v pořádku, v 
roce 2016 opraven tartan. Tělocvična 
v pořádku - 2 roky po rekonstrukci. 

Bez doporučení. 

ZŠ Bratranců 
Veverků 866 

Hřiště škola nemá. Pozemek, kde se 
sportuje, není v majetku města.  

Před uplynutím doby nájmu (nájemní smlouva do 
r. 2020) doporučujeme jednat s vlastníkem p.p.č. 
204/2 o výměře 902 m2 o možnosti odkupu. Pro 
vybudování sportoviště pro standardní využití by 
bylo vhodné odkoupit od stejného vlastníka také 
část pozemku p.p.č. 204/1. Škola může vzhledem 
k umístění využívat prostory v Sokolovně.  

ZŠ Dubina (Erno 
Košťála 870) 

Hřiště v pořádku. Bez doporučení. 

ZŠ Josefa Ressla 
2258 

Nutná rekonstrukce, projekt  
připraven. 

OMI - projekt je připraven pro realizaci, má platný 
územní souhlas, rozpočet do 6,5 milionů Kč vč. 
DPH.  Projekt zahrnuje: úpravu zpevněných ploch, 
rozšíření hřiště, nové hřiště víceúčelové, oplocení. 
Realizace rekonstrukce možná v roce 2019. 

ZŠ a MŠ 
Ohrazenice 
(Trnovská 159) 

Škola využívá hřiště Městského 
rozvojového fondu. Ve vnitrobloku 
školy je plocha pro sport s 
asfaltovým povrchem - výhledově 
bude nutno rekonstruovat.  

Plocha přímo u školy není v majetku města - OMI 
řeší možnost odkupu. 

ZŠ Studánka 
(Pod Zahradami 
317) 

Hlavní hřiště uzavřeno po nálezu 
BOZ. Lze využívat pouze menší 
hřiště. Areál nutno rekonstruovat.  

Plánovaná rekonstrukce zahrnuje opravu 
centrálního hřiště s oválem a rovinkou, opravu 
povrchu sousedního hřiště pro míčové hry a 
vytvoření nové plochy pro víceúčelové využití a 
pro relaxaci (zejména k využití školní družinou). 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Realizace - podzim 2018. 

ZŠ Polabiny 1 
(Družstevní 
305) 

Veřejné hřiště je zatím ve fázi 
zpracovaného projektu na OMI, je 
vyřízeno i stavební povolení. Odhad 
realizace je cca 35 milionů Kč. 
Příprava PD možná v roce 2018. 

OMI zajistil revizi projektu s cílem zjednodušení v 
souladu s potřebami RVP ZV a snížení nákladů. PD 
-2018. K rekonstrukci je navrženo:  
• atletický ovál 250 m se 3 dráhami a 4 dráhami 
na rovince 
• sektor skoku dalekého s přesunem na konec 
běžecké rovinky do J části 
• likvidace hokejbalového hřiště a změna povrchu 
na travnatý přírodní 
• S část vnitřního prostoru hřiště využít pro 
softball s provedením nejnutnějších úprav 
• multifunkční hřiště s umělým povrchem 
realizovat na S straně hřiště vně oválu, při 
rekonstrukci doplnit o 2 branky, 4 basketbalové 
koše a 2 kůly na volejbal/nohejbal  
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• sektor vrhu koulí vně oválu v prostoru J nebo JV 
či JZ po dohodě s architektem 

ZŠ Polabiny 2 
(Prodloužená 
283) 

Stav sportoviště velmi špatný, 
využívá se opotřebovaná betonová 
plocha a ovál. Komplikací je 
propojení s pronajatým 
hokejbalovým hřištěm a zázemím.  

Finalizuje se studie, v roce 2018 výběrové řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace. 

ZŠ Polabiny 3 
(Npor. Eliáše 
344) 

V areálu je původní škvárový ovál o 
délce 250 m s rovinkou 6+6 a sektor 
pro skok daleký. Uprostřed oválu je 
asfaltová hrací plocha cca 25x 45 m, 
dále tréninkové asfaltové hřiště cca 
12x 29 m se cvičnou stěnou 
uprostřed. V jižní části areálu jsou 4 
antuková hřiště. Povrchy jsou v 
havarijním stavu, rekonstrukce 
nutná.  

OŠKS, OMI - projednat s ředitelem školy zajištění 
aktualizace stávající studie z roku 2012. 
Aktualizace - vypustit fitness zónu a víceúčelové 
sousední hřiště, a tak snížit rozpočet do 10 mil. 
Kč. Smlouva o dílo na projektovou činnost bude 
předložena RmP v roce 2018. 

ZŠ Waldorfská 
Gorkého 867 

Klasické hřiště není, mezi školou a 
MŠ Češkova je vyasfaltovaná plocha 
a kolem antukový ovál. Pro potřeby 
školy zatím dostačující. Hřiště není 
veřejné.   

Pro naplnění cílů RVP lze při výuce tělesné 
výchovy využít atletický stadion na Dukle. Záměr 
školy do budoucna - místo současné asfaltové 
plochy vybudovat přírodní učebnu. Pro hřiště 
využít pozemek sousedící s ulicí Češkova a 
postavit hřiště společně pro ZŠ, MŠ i pro 
komunitní centrum Češkova. 

ZŠ Spořilov 
(Kotkova 1287) 

Hřiště v pořádku. Bez doporučení. 

ZŠ Staňkova 
128 

Hřiště v pořádku. Bez doporučení. 

ZŠ Svítkov 
(Školní 748) 

 Běžecká dráha 60 m s doskočištěm 
zrekonstruovaná před dvěma lety - 
sof povrch. U hřiště je špatný povrch, 
ale opravené hrazení. 

Vzhledem k plánované přístavbě ZŠ Svítkov, která 
zasáhne, i do prostoru hřiště zatím 
nedoporučujeme provádět kroky k rekonstrukci. 
2018 - po vytyčení přístavby zmapuje OMI + OŠKS 
stav a možnosti hřiště. 

ZŠ Štefánikova 
448 

Jediné hřiště, které je vyasfaltované 
a na hodiny TV nevyhovující. Škola je  
ve středu města, nemá ani dráhu ani 
doskočiště ani cokoliv jiného, 
potřebují alespoň bezpečného 
povrchu na vyasfaltované ploše 
(hrají si tam v odpoledních hodinách 
i děti ze ŠD).  

Zpracovává se studie pro rekonstrukci.  

ZŠ nábř. Závodu 
míru 1951 

Sportoviště  (je zároveň hřištěm pro 
veřejnost) je ve špatném technickém 
stavu. Nutnost celkové rekonstrukce.  

2018 - realizace rekonstrukce hřiště 

ZŠ a MŠ A. 
Krause 2344 

Sportoviště u školy není žádné, v 
zahradě je velké pískoviště, které se 
nevyužívá - mohlo by být zrušeno.  

V rámci lokality zatím není vybudování 
sportoviště u této školy prioritou. Pro naplnění 
cílů RVP lze využít atletický stadion na Dukle. 

RVP - rámcový vzdělávací program - pedagogický dokument schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, je to seznam kompetencí a povinných výstupů pro základní vzdělávání. 


