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ÚVOD
Hlavním záměrem Plánu rozvoje sportu pro město Chrudim
je nastavení strategického rozvoje sportu a jeho postupná
implementace na území města v následujícím období do roku
2030. Plán rozvoje sportu na základě identifikovaných potřeb,
poznatků analytické části a v souladu se současnými trendy
formuluje vizi, specifické cíle a opatření, která jsou dále
specifikována v implementační části předkládaného dokumentu.
Dokument vzniká v nestabilní době končící pandemie, vojenského
konfliktu na Ukrajině a související uprchlické krize či vysoké inflace.
Ta se promítá nejen v rozpočtech místních samospráv, ale také
v hospodaření sportovních spolků a v rostoucích výdajích
domácností. Těmto okolnostem by měly odpovídat také ambice
tohoto dokumentu tak, aby byl realistický a splnitelný.
Strategické plánování je v Chrudimi plnohodnotnou součástí
činnosti místní samosprávy, což vyplývá nejen z dalších
strategických a koncepčních dokumentů, ale především z jejich
pravidelné evaluace a formulování ročních akčních plánů. Plán
rozvoje sportu by tak měl přispět k udržitelnému rozvoji města.
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Snahou tohoto dokumentu je tak využít potenciálu sportu při
rozvoji města Chrudim i v dalších oblastech. V současné době
je navíc třeba ještě více zdůrazňovat společenskou úlohu sportu,
který má široký potenciál působit jako efektivní nástroj v oblasti
zdraví, výchovy, sociálního začleňování nebo prevence
sociálně patologických jevů současné populace.
Plán rozvoje sportu vychází zejména z původních terénních
šetření sportovní vybavenosti města, dotazníkových šetření mezi
obyvateli nebo z ekonomických analýz financování sportu.
Součástí analytické části byly také rozhovory s představiteli
spolků i s dalšími aktéry – vedením města, provozovateli
sportovních zařízení, pracovníky městského úřadu nebo jiných
institucí, jejichž činnost souvisí s řešenou oblastí.
Plán rozvoje sportu reaguje především na skutečné potřeby
města vnímané sportovním hnutím a širokou veřejností, ale také
na potenciál, kterým město disponuje z pohledu zpracovatele.
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SHRNUTÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU
V analytické části Plánu udržitelného rozvoje města se uvádí,
že jsou některá sportoviště plně využita a poptávka převyšuje
současnou nabídku. Dále je zdůrazněna potřeba rekonstrukce
sportovní haly. Město dle autorů připravuje propojení
plaveckého bazénu s koupalištěm a rozšíření cyklostezek.
Dosud byla realizována cyklostezka do Medlešic a podél řeky
Chrudimky ve směru do Slatiňan.
Sport je součástí oblasti C Strategického plánu – Sociálně
společenská oblast. Cílem města je vytvářet širokou
nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových
aktivit. Koncepce rozvoje cestovního ruchu identifkuje mezi
cílovými skupinami „návštěvníky se zájmem o sport“.

Z výsledků vývojové analýzy financování sportu vyplývá,
že zatímco docházelo od roku 2016 k výraznému navýšení příjmů
i výdajů rozpočtu, objem sportovních dotací dosáhl maximální
úrovně 0,8 % běžných výdajů. Nejvyšší objem prostředků
do oblasti sportu představuje provozní dotace společnosti
Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

Autoři územního plánu navrhují přestavbu sportovní haly
s ohledem na špatný technický stav a nevhodnou architekturu.
Sportovní hala by pak mohla sloužit pro rozvoj turistického ruchu.
Dále autoři navrhují doplnění parkovacích kapacit u stadionu
v Novoměstské ulici formou parkovacího domu ve Fontinově
ulici či navýšení parkovacích kapacit u zimního stadionu.
Územní plán navrhuje propojení Fit okruhu s Podhůrou
formou „vnějšího turistického okruhu“. Autoři dále navrhují
rozšíření Zelené stezky podél Chrudimky o „atraktivní odbočky“,
které by sloužily pro sportovní aktivity, zejména ty, které slouží
pro neorganizované a neformální aktivity obyvatel a zároveň
jsou v současné době oblíbené (například workout).

V roce 2019 byly investiční výdaje do oblasti sportu alokovány
na stavbu skateparku a rozšíření sauny v plaveckém bazénu.
Z komparativní analýzy vyplývá, že objem dotací sportovním
spolkům je nízký. Tento fakt je však třeba chápat v kontextu
objemu dotací na provoz vlastních sportovních zařízení, který
je naopak nadprůměrný.

Město od roku 2015 realizovalo několik investičních projektů.
V roce 2015 došlo k výstavbě tribuny Městského stadionu
v Novoměstské ulici a rekonstrukci tribuny Letního stadionu
v ulici V Průhonech. V roce 2016 byla rekonstruována
střecha tělocvičny sportovní haly, vzduchotechnika bazénu
či zateplení tělocvičny v ZŠ U Stadionu. V roce 2018 byla
vyměněna světla v hale stolního tenisu, vybudována vedlejší
tribuna Městského stadionu. Dále byla rekonstruována střecha
zimního stadionu a tělocvična ZŠ Dr. Peška.

Vzhledem k tomu, že část chrudimských spolků využívá
za zvýhodněných podmínek sportovní zařízení provozovaná
společností Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., je část
podpory sportovních organizací realizována nepřímo právě
prostřednictvím provozní dotace. Tento přístup však může vytvářet
nerovné podmínky pro sportovní spolky, neboť využívaná
sportoviště mají různé provozní náklady, navíc některé spolky
využívají vlastní sportoviště, a tak mohou být také znevýhodněny.

Na rozdíl od jiných českých měst nebyly pozorovány výrazné
rozdíly mezi dívkami a chlapci ve frekvenci sportování. Ve všech
věkových kategoriích více než polovina respondentek uvedla,
že sportují pouze neorganizovaně. Mezi chlapci do 18 let
lze zaznamenat vyšší podíl jedinců, kteří sportují organizovaně,
přesto i zde pozorujeme vysoký podíl sportujících neorganizovaně.

Ve více než polovině chrudimských rodin rodiče nesportují
nebo nikdy nesportovali. Pouze v necelé čtvrtině domácností
sportují oba rodiče, další čtvrtinu představují rodiny, kde sportuje
pouze jeden rodič. Kromě kategorie mladších mužů převažují mezi
dospělými respondenty ti, kteří sportují jen neorganizovaně.
V případě žen je to dokonce více než 70 %.

U dívek dominují individuální aktivity – běh, cyklistika, tanec,
workout, plavání nebo turistika. Především pak workout
a plavání dosáhl v kontextu celé ČR vysokých hodnot. Dívky se
věnují často také in-line bruslení, volejbalu, badmintonu,
gymnastice, házené či atletice. V případě chlapců je absolutně
nejpopulárnějším sportem fotbal, následuje běh,
cyklistika nebo workout. Oproti dívkám lze u chlapců
pozorovat také vysoké zastoupení basketbalu, florbalu,
bike disciplín, hokeje nebo boxu. Relativně vysoké zastoupení
mají mezi chlapci i dívkami fitness, házená, běžky, stolní tenis,
sportovní rybolov a hokejbal.

Nejpopulárnějšími sporty mezi mladšími ženami je běh, cyklistika,
plavání a turistika. Především plavání je ve srovnání s jinými
městy velice populární. Relativně vysoké oblibě se mezi mladšími
ženami těší také fitness, in-line, tanec, badminton nebo
běžecké lyžování, u starších žen dominuje cyklistika,
plavání, turistika či běžecké lyžování. Po běhu
je nejpopulárnějším sportem mezi mladšími muži fotbal, následuje
cyklistika, fitness, plavání a workout. Vysoké popularitě se těší
také bike, tenis, lezení nebo hokejbal. Starší muži preferují
cyklistiku, běh nebo plavání. Vysoké četnosti dosáhl znovu bike,
běžecké lyžování, badminton a sportovní rybolov.

Dívky byly nejčastěji nespokojeny se stavem sportovní haly,
Letního stadionu nebo s dostupností zimního stadionu. Chlapci
uváděli nespokojenost s hřištěm pro hokejbal, stavem umělého
trávníku nebo absencí osvětlení skateparku. Chlapcům a dívkám
v Chrudimi chybí basketbalová hřiště, víceúčelová hala, vyšší
počet cyklostezek a workoutových hřišť, horolezecká stěna,
jump aréna, parkour, pumptrack nebo jezdecké centrum.

Mezi muži převládala nespokojenost se stavem objektu sportovní
haly a umělým trávníkem v areálu Letního stadionu. Dále muži
vyjadřovali nespokojenost se stavem povrchu a zázemím
hokejbalového hřiště, obdobně část mužů postrádá lepší zázemí
a regeneraci na Letním stadionu.
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Výrazná část je dále nespokojena se stavem stěny na bouldering.
Muži rovněž deklarovali nespokojenost se stavem některých volně
dostupných hřišť, například v Janderově ulici, Fibichově, Víta
Nejedlého, Svěchyňově nebo Na Větrníku.
Mnozí respondenti se také vyjadřovali ke stavu cyklostezek,
dominovala nespokojenost se stavem cyklostezky
do Slatiňan (úzká, nerovnosti, přeplněnost) nebo přístupem
na Podhůru. Muži jsou dále nespokojeni se stavem sauny,
absencí osvětlení atletické dráhy a nedostatkem času pro
veřejné bruslení. Ženy také uváděly nespokojenost se stavem a
zázemím pro bouldering, nevyhovující propojení sauny a bazénu
nebo stav cyklostezky do Slatiňan.

Město Chrudim disponuje vysokým počtem sportovních zařízení
ve vlastním majetku. Většina spolků se tak může soustředit
na sportovní činnost, zatímco provoz, opravy i investice řeší město
prostřednictvím vlastních organizací či městského úřadu.
Společnost Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. provozuje
celkem 9 sportovních objektů, z nichž je většina
ve vyhovujícím stavu, zásadním problém sportovního
prostředí v Chrudimi je nevyhovující stav sportovní haly.
Město disponuje vysokým počtem volně dostupných
hřišť, z nichž je několik v nevyhovujícím stavu či
nevyužívaných. Jako vhodné se jeví dále pokračovat v rozvoji
workoutových prvků. Na území města je dost vhodných lokalit,
kde taková zařízení umístit. Zároveň by bylo vhodné revitalizovat
některá hřiště pro míčové hry (například výměna povrchu,
vybavení, osvětlení).

ÚVODNÍ ČÁST

V případě cyklostezek část žen uváděla, že by si přály jejich lepší
propojení napříč městem i směrem do okolních sídel. Dále ženy
uváděly horší sportovní vybavenost v některých lokalitách
(např. kolem ulic Topolská a Palackého tř.) nebo
nedostatečnou údržbu některých volně dostupných hřišť.
Z hlediska potřeby nových sportovišť muži nejčastěji
deklarovali zájem o lezeckou stěnu, workout a discgolf.
Dále muži uváděli absenci menšího hřiště s umělou trávou
pro malou kopanou nebo sportovní halu. Výrazná část
mužů zmiňovala potenciál rozšíření sítě cyklostezek
či využití druhé ledové plochy. Ženy projevovaly zájem o lezeckou
stěnu, hřiště pro discgolf a alternativní ledovou plochu.

Základní školy disponují celkem 10 vnitřními a 4 venkovními
sportovišti. Většina sportovišť je ve vyhovujícím stavu, je třeba
pouze opravit povrchy tělocvičen ZŠ U Stadionu a ZŠ Dr. J. Malíka.
Z výsledků vyplývá, že by mohly některé základní školy využívat
efektivněji svá sportovní zařízení pro veřejnost, nicméně v tomto
případě jsou často školy omezeny nedostatkem prostředků
pro odměnu personálu.
Chrudim je charakteristická také vysokým zastoupením
středních škol. Střední školy disponují celkem 13
sportovišti, z nichž 7 je krytých. Téměř všechna sportoviště
jsou dostupná také pro veřejnost ve všedních dnech, o víkendech
jsou naopak sportoviště většinou zavřená. Na území města je také
relativně vysoký počet komerčních zařízení, která nabízejí
především služby v oblasti posilování a fitness.

CHRUDIM 2030: AKTIVNÍ OBYVATELÉ V AKTIVNÍM MĚSTĚ
VYUŽÍVAJÍCÍM SVÉHO POTENCIÁLU
Vize rozvoje sportu vnímá město Chrudim jako město s aktivními
obyvateli, kterým jsou vytvářeny podmínky pro široké spektrum
sportovních a pohybových aktivit od spontánních, neformálních
aktivit pro různé věkové skupiny, přes organizované aktivity ve
sportovních organizacích, až po sport vrcholový, reprezentující
město.
Představitelé města zároveň chápou sport jako efektivní nástroj
rozvoje města i v dalších oblastech, včetně jeho multiplikačních
efektů v ekonomické i sociální problematice.
Hlavní prioritou pro následující období bude rekonstrukce
sportovní haly, která poskytuje zázemí pro několik tradičních
sportovních odvětví, zároveň má potenciál nabízet doprovodné
služby v cestovním ruchu. Dotčené sportovní organizace se budou
aktivně podílet na formulaci parametrů sportovní haly tak,
aby vyhovovala specifikům chrudimských sportovních odvětví
a zároveň sloužila veřejnosti.

Paralelně s investičně náročnými projekty závislými na externích
zdrojích financování bude město rozvíjet volně dostupná
sportoviště a venkovní posilovny, které budou cílit na potřeby
obyvatel i návštěvníky města a zároveň nepředstavují vysoké
investiční výdaje pro rozpočet.
Chrudim dále bude, především prostřednictvím společnosti
Sportovní areály města Chrudim, rozvíjet sportovní areál
V Průhonech. Dále bude kladen důraz na rozšiřování sítě
cyklostezek, prioritou by mělo být propojení Podhůry
a dlouhodobým záměrem města by pak mělo být dokončení
propojenosti s okolními obcemi. Efektivnější využití páteřní
cyklostezky napříč centrem města bude mít zároveň pozitivní vliv
na zklidnění dopravy.
Město se v následujícím období také zaměří na intenzivnější
podporu činnosti sportovních organizací, které tak budou více
motivovány rozvíjet svoji činnost i nad rámec vlastních soutěží
směrem k veřejnosti.
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Výše prezentovaná vize rozvoje sportu by měla být postupně naplňována prostřednictvím následujících opatření a aktivit:

PRIORITA 1 ZAJIŠŤOVAT ROZVOJ A KVALITNÍ PÉČI O SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, AREÁLY
A PLOCHY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PRO SPORT A AKTIVNÍ ODPOČINEK
OPATŘENÍ 1.1. REKONSTRUOVAT A ROZŠIŘOVAT KAPACITY SPORTOVNÍ HALY
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.

Rekonstruovat současný objekt sportovní haly
Rozšířit kapacitu sportovní haly
Rozvíjet a rekonstruovat doprovodnou infrastrukturu a zázemí sportovní haly

OPATŘENÍ 1.2. ROZVÍJET SPORTOVNÍ AREÁLY V PRŮHONECH
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Aktivita 1.2.4.
Aktivita 1.2.5.
Aktivita 1.2.6.
Aktivita 1.2.7.

Vybudovat sportovní ubytovnu
Rekonstruovat plavecký bazén
Rekonstruovat povrch hřiště pro hokejbal
Rekonstruovat povrch UMT tréninkového hřiště
Rekonstruovat atletické dráhy
Rozšířit zázemí zimního stadionu
Vybudovat novou sportovní halu

PRIORITA 2 PODPOROVAT DOSTATEČNĚ ŠIROKOU NABÍDKU SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
OPATŘENÍ 2.1. ROZVÍJET INFRASTRUKTURU PRO NEORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.2.
Aktivita 2.1.3.
Aktivita 2.1.4.

Rozvíjet podmínky pro workout
Realizovat novou lezeckou stěnu
Revitalizovat volně dostupná hřiště
Hledat vhodné lokality pro další druhy sportů – okruh pro in-line, hřiště pro discgolf

OPATŘENÍ 2.2. ROZVÍJET A PROPOJOVAT SÍŤ CYKLOSTEZEK
Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.
Aktivita 2.2.3.

Bezpečně propojit lokalitu Podhůra s centrem města
Napojit centrum města na síť cyklostezek
Propojit město s místními částmi a okolními sídly

PRIORITA 3 PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ PODPOROVAT TRADIČNÍ I NOVĚ VZNIKAJÍCÍ
SPORTOVNÍ AKCE A INSTITUCE
OPATŘENÍ 3.1. ZAJISTIT STABILNÍ DOTAČNÍ PODPORU PRO ROZVOJ SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Aktivita 3.1.1.
Aktivita 3.1.2.
Aktivita 3.1.3.
Aktivita 3.1.4.
Aktivita 3.1.5.
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Udržet stabilní objem sportovních dotací z rozpočtu města pro organizovaný sport
Podporovat vrcholový sport
Finančně podporovat sportovní programy pro veřejnost
Podporovat spolupráci škol a sportovních hnutí
Rozšířit dostupnost sportovních zařízení škol

Plán rozvoje sportu 20 22 – 2 0 30

ÚVODNÍ ČÁST

STRATEGIE REALIZACE
Přístupy k tvorbě Plánu rozvoje sportu vycházejí z participativního
přístupu a metodiky U-Plan, která byla přizpůsobena českému
prostředí a specifikům organizace sportu v ČR. Hlavním principem
strategie je zapojení širokého spektra aktérů, kteří se podílejí
na rozvoji sportu na území města.
Analytická část dokumentu je založena na třech hlavních
analytických podkladech – analýze financování sportu z rozpočtu
města, analýze sportovní vybavenosti a sportovní účasti obyvatel.

Současně s prací na výše uvedených analýzách probíhaly schůzky
s představiteli sportovního hnutí – zástupci spolků, provozovateli
sportovních zařízení a dalšími aktéry na straně zadavatele.
Na základě výsledků analytické části byly formulovány specifické
cíle, v jejichž rámci byla navržena konkrétní opatření či aktivity.
Podrobněji je celý proces zpracování Plánu rozvoje sportu
pro město Chrudim naznačen níže.

METODIKA A POSTUP PRACÍ
ÚVODNÍ ČÁST
§ Analýza souvisejících strategických
a koncepčních dokumentů
§ Analýza dostupných analýz a dat
§ Kontaktování sportovních aktérů
§ Příprava dotazníkových šetření
§ Shromáždění dat o financování sportu

ANALYTICKÁ ČÁST
§
§
§
§
§
§

NÁVRHOVÁ ČÁST

Analýza aktérů
Analýza vývoje financování sportu z rozpočtu města
Komparativní analýza financování sportu
Analýza sportovní a volnočasové vybavenosti
Realizace a vyhodnocení dotazníkových šetření
Vyhodnocení výsledků konzultací

Říjen 2021

Březen 2022

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
Financování sportu

Organizovaný sport

Financováním sportu rozumíme pro potřeby tohoto dokumentu
finanční prostředky, které jsou alokovány na podporu
organizovaného i neorganizovaného sportu. V případě financování
sportu z rozpočtu města rozlišujeme dále v analýzách tři základní
oblasti: výdaje na provoz sportovních zařízení v majetku města,
investice do sportovní infrastruktury a dotace žadatelům o finanční
podporu sportu z rozpočtu města.

Organizovaným sportem rozumíme veškeré sportovní aktivity,
které jsou součástí oficiálních soutěží zastřešovaných svazem,
asociací či jinou autoritou. Příkladem organizovaného sportu jsou
také například školní turnaje či poháry.

Neformální sportovní aktivity
Termín reflektuje současné trendy ve sportu, kdy se do popředí
zájmu obyvatel dostávají takové formy aktivit, které jsou
vykonávány neorganizovaně, spontánně, nejčastěji individuálně
či v nestrukturovaných skupinách. Primárním cílem není výsledek,
ale spíše samotná činnost. Příkladem mohou být různé výlety na
kole, projížďky na in-line bruslích, rekreační plavání či workoutová
cvičení. Neformální sportovní aktivity však mohou být také součástí
tréninkového procesu v rámci organizovaného sportu.
Neorganizovaný sport
Neorganizovaný sport oproti výše uvedenému pojmu vychází
z oficiálních pravidel sportů, není však realizován v rámci soutěží
organizovaných svazem, asociací či jinou autoritou.
Neorganizovaným sportem tak rozumíme například tenisový zápas
či fotbalové utkání bez rozhodčích, kde může docházet k úpravám
běžných pravidel.

Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou chápeme celkovou sportovní vybavenost.
Sportovní infrastruktura vytváří nezbytné zázemí či prostředí pro
realizaci jak neformálních sportovních aktivit, tak rovněž podmínky
pro neorganizovaný a organizovaný sport (viz výše). Součástí
sportovní infrastruktury je také doprovodná infrastruktura, například
zázemí sportovních zařízení, ubytovací kapacity sportovních
zařízení či zařízení sloužící k aktivnímu odpočinku či regeneraci.
Sportovní zařízení
Sportovní zařízení je konkrétní sportoviště, kde lze realizovat
neformální sportovní aktivity, neorganizovaný či organizovaný
sport. Mezi sportovní zařízení řadíme jak volně přístupná
sportoviště (např. veřejná hřiště, workoutové prvky, skateparky
či cyklostezky), tak rovněž sportoviště s provozovatelem nebo
správcem, která lze navštívit při splnění určitých podmínek,
například za poplatek. Sportovním zařízením rozumíme také
například školní tělocvičnu nebo školní hřiště.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MĚSTA
Obyvatelstvo

Kultura a cestovní ruch

Chrudim leží v západní části Pardubického kraje v těsné blízkosti
krajského města Pardubic. Město má v posledních letech stabilní
počet obyvatel, který se pohybuje mírně nad hranicí 23 tisíc.
V posledních letech docházelo k nárůstu podílu osob starších 65
let z 19 % v roce 2016 až k 21 % v roce 2020. Mírný nárůst podílu
lze sledovat také u skupiny nejmladších osob do 14 let. Město
se tak nepotýká s úbytkem obyvatel, Chrudim je také
charakteristická vysokým podílem osob s vysokoškolským
vzděláním v porovnání s republikovým průměrem.

Město Chrudim se vyznačuje bohatým kulturním dědictvím,
centrum města je městskou památkovou zónou. Mezi
nejvýznamnější památky města se řadí arciděkanský kostel
na Resselově náměstí, městská opevnění, Bašta Prachárna nebo
Kapucínský klášter. Mezi kulturní centra a turistické cíle patří také
Divadlo Karla Pippicha, Muzeum loutkařských kultur, Regionální
muzeum nebo Muzeum barokních soch. Muzea jsou zařazena
do projektu Město tří muzeí. Z hlediska rozvoje turismu a rekreace
je důležitou destinací lokalita Podhůra, která je součástí Městských
lesů Chrudim (viz také dále v analytické části).

Členění města
Z administrativního hlediska je Chrudim okresním městem a obcí
s rozšířenou působností. Město lze rozdělit na 8 místních částí:
Chrudim I-Vnitřní Město, Chrudim II-Nové Město, Chrudim IIIKateřinské Předměstí, Chrudim IV-Jánské Předměstí, Medlešice,
Topol, Vestec, Vlčnov. Rozlohou (33,2 km²) patří Chrudim spíše
k menším městům v porovnání s populačně srovnatelnými městy.
Doprava
Chrudim patří k městům s vysokou intenzitou dopravy, město
disponuje městským komunikačním okruhem, který plní tranzitní
a sběrnou funkci. Silnice I/17 prochází v těsné blízkosti centra
města, což způsobuje dopravní i bezpečnostní problémy. V roce
2021 byl dokončen východní obchvat (I/37), díky kterému došlo
k odklonění především tranzitní dopravy.
Důležitou úlohu sehrává také železniční doprava, město
je prostřednictvím tratě č. 238, napojeno na krajské město, které
leží na hlavním železničním koridoru mezi hlavním městem
a Ostravou. Chrudim je dále propojena železniční tratí
s Hrochovým Týncem, jižním směrem pak přes Slatiňany také
se Skutčí, Hlinskem či Havlíčkovým Brodem. Na území města
se nachází také veřejné vnitrostátní letiště, mezinárodní letiště
v Pardubicích leží pouhých 5 km severně od hranic Chrudimi.
Součástí dopravní sítě jsou také cyklostezky a cyklotrasy, které
plní nejen dopravní, ale také volnočasovou funkci. Cyklostezkám
a cyklotrasám se věnujeme v samostatné části dokumentu.

Chrudim a její spádová oblast
Chrudim je nejen centrem bývalého okresu, ale především obcí
s rozšířenou působností, která plní roli spádového centra pro obce
správního obvodu jak z hlediska administrativního, tak rovněž jako
přirozeného centra pro obyvatele okolních obcí a měst.
Vzhledem ke sportovní vybavenosti Chrudimi a počtu sportovních
organizací je tak město významným sportovním centrem také
pro obyvatele okolních sídel.
Součástí správního obvodu ORP Chrudim je celkem 86 obcí,
z nichž 12 má status města a další 3 status městyse. ORP
je absolutně největším správním obvodem kraje jak z hlediska
rozlohy, tak počtem obcí spadajících do správního obvodu. Počtem
obyvatel překračujícím hranici 83 tisíc obyvatel se řadí na druhé
místo v kraji. 66 % obyvatel správního obvodu pak žije ve městech,
více než čtvrtina populace správního obvodu žije v Chrudimi.
Správní obvod ORP Chrudim se rozkládá v západní části kraje,
na jihozápadě sousedí s krajem Vysočina. Chrudimsko je rovněž
turisticky atraktivní oblastí s řadou historických památek
a přírodních atraktivit.
Do západní části správního obvodu zasahuje CHKO Železné hory.
Kromě historického centra města Chrudimi a výše uvedených
atraktivit patří mezi navštěvované lokality zrekonstruovaný zámek
ve Slatiňanech, kostel sv. Bartoloměje s dřevěnou zvonicí v Kočí,
zámek ve městě Chrast či židovský areál v Heřmanově Městci.
Region je také důležitým centrem pro letní i zimní rekreaci
obyvatel i návštěvníků. K nejnavštěvovanějším místům se
řadí zřícenina hradu Lichnice u Třemošnice, okolí
Heřmanova Městce, Sečské přehrady, či oblasti
u Horního Bradla, Bojanova a Křižanovic ležící
v Železných horách.
Na Skutečsku patří k oblíbeným turistickým cílům Přírodní
park Údolí Krounky a Novohradky, hrad Rychmburk
v malebném údolí říčky Krounky a zřícenina hradu
Košumberk.
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SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Cílem této části je specifikovat oblast sportu v dalších strategických a koncepčních dokumentech na úrovni města Chrudimi či Pardubického
kraje. Předmětem zájmu byly také další oblasti rozvoje města Chrudimi, které se sportem souvisejí. Plán rozvoje sportu by tak měl být v souladu
především s níže uvedenými poznatky a cíli vyplývajícími ze Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi.

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA
CHRUDIMI 2015–2030
ANALYTICKÁ ČÁST
Z analytické části vyplývají pro oblast rozvoje sportu především
následující poznatky: Město Chrudim dle Strategického plánu
spravuje následující sportoviště – zimní stadion, sportovní halu,
fotbalové stadiony, halu na stolní tenis, dětské dopravní hřiště,
hokejbalové hřiště, krytý bazén, letní koupaliště. Podle autorů jsou
sportoviště plně využita, v některých případech převažuje
aktuální poptávka nad kapacitou sportovišť. Město Chrudim má
podle autorů Strategického plánu 26 hřišť.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků musela být odložena
plánovaná rozsáhlá rekonstrukce Sportovní haly Chrudim.
Naopak proběhla rekonstrukce tribuny Letního stadionu, byla
otevřena druhá venkovní posilovna. Další rekonstrukce se podle
autorů Strategického plánu udržitelného rozvoje města připravují,
například rozšíření cyklostezek. Dosud byla realizována

cyklostezka do Medlešic a podél řeky Chrudimky ve směru
do Slatiňan. Možnosti volnočasových aktivit nabízejí dle autorů
obyvatelům města i další instituce zřizované městem. Dům dětí
a mládeže Chrudim zajišťuje kromě jiných také sportovní
a pohybové kroužky.
V případě rozvoje infrastruktury pro cykloturistiku je dle autorů
stav nevyhovující, který se však zlepšuje. Za účelem zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a snížení nehodovosti na úseku
silnice I/37 v úseku Chrudim – Medlešice byla vybudována
Cyklostezka Chrudim – Pardubice, část Chrudim – Medlešice
je určena pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší. Dále z analytické části
vyplývá požadavek obyvatel vybudovat cyklostezku
na Podhůru.

SWOT ANALÝZA
Ze SWOT analýzy Strategického plánu udržitelného rozvoje města lze pro oblast rozvoje sportu uvést především následující poznatky:
Silné stránky
§
§
§
§
§
§

Široká základna organizací pro provozování sportu
Podpora sportovních aktivit ze strany města
Efektivní využití městských sportovišť
Průběžná rekonstrukce a modernizace sportovišť
Budování zázemí pro outdoorové aktivity pro široké vrstvy obyvatel
Významná základna neziskových organizací

Slabé stránky
§
§
§

Odložení rekonstrukce sportovní haly
Nedobudovaná cyklostezka Chrudim – Pardubice
Nedostatečné propojení města cyklostezkami s okolím
– ve směru Rekreační lesy Podhůra, Pardubice

Příležitosti
§ Spolupráce škol a neziskových organizací v oblasti sportovních
a volnočasových aktivit
§ Posílení propagace aktivit spolků, marketing, spolupráce s médii
§ Posílení vzájemné a koordinované spolupráce spolků
§ Poradenské služby pro spolky, vzdělávací programy zaměřené
na financování spolků
§ Spolupráce spolků v partnerských městech
§ Doplnění sítě cyklostezek ve městě
Hrozby
§
§
§
§

Nedostatečná kapacita sportovišť vlivem vysoké poptávky
Úpadek zájmu o sportovní aktivity ze strany dětí a mládeže
Změna způsobu trávení volného času dětí a mládeže
Úbytek zájmu dobrovolníků o práci ve spolcích

NÁVRHOVÁ ČÁST
Rozvoj sportu je v návrhové části Strategického plánu řešen
především v rozvojové oblasti C – Sociálně společenská oblast
(sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové
aktivity). Cílem 2 je mimo jiné vytvářet širokou nabídku
kulturních, společenských, sportovních a volnočasových
aktivit. Pro oblast rozvoje sportu jsou pak relevantní následující
opatření:
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C.2.3

Podporovat tradiční i nově vznikající sportovní akce
a instituce

C.2.4

Zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály
a plochy ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku

C.2.5

Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních
a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
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KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2021–2028
Koncepce rozvoje cestovního ruchu identifkuje mezi hlavními
cílovými skupinami „návštěvníky se zájmem o sport“. Tato
skupina je podle autorů reprezentována různými věkovými
skupinami s rozdílným ekonomickým zázemím, stylem života,
jedná se o lidi, kteří mají zájem o návštěvu sportovních akcí nebo
navštěvují sportovní zařízení.
Celková vize rozvoje cestovního ruchu je formulována následovně:
Vytvoření prostředí příjemného a vstřícného pro pobyt návštěvníků.
Město láká svou vstřícností, přívětivostí, pohostinností
a zároveň jedinečností – město loutek. Město dále symbolizuje
vstup do Železných hor. Město nabízí k návštěvě sebe samo
a zároveň umožňuje rozhled do regionu.

V rámci sedmi strategických cílů se oblasti sportu dotýká
především Cíl 7: Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu
v oblasti služeb, kde je formulováno opatření 7.5 Rozvíjet
infrastrukturu městských sportovišť. Pod tímto opatřením je pak
jediný bod: „Rekonstruovat sokolovnu“.
Sportu se výrazně dotýká také opatření 7.6 Realizovat nebo
podporovat nové projekty v oblasti služeb. Zde je mezi
aktivitami uvedeno zajištění nebo podpora aktivního
dopravního propojení města a městských rekreačních lesů
na Podhůře nebo Rozšíření počtu bezbariérových přístupů.
V rámci strategického cíle 3 je záměrem mimo jiné modernizovat
stávající a budovat nové cyklostezky přímo ve městě.

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MĚSTA CHRUDIMI
Koncepce školství města Chrudimi je strategickým dokumentem
města na období 2018–2028. Dokument je zaměřen na předškolní,
základní a zájmové vzdělávání. Ačkoliv se dokument přímo
nezaměřuje na oblast sportu, mnohé cíle či opatření formulované
autory dokumenty s oblastí sportu souvisí. V rámci SWOT analýzy
bylo zjištěno nedostatečné sportovní zázemí základních škol.
V oblasti základního vzdělávání pak byla formulována následující
opatření, která mají návaznost na oblast rozvoje sportu:

Opatření 2.1 Spolupracovat v rámci projektu Zdravé město
(účast na akcích jako např. Den země, Týden mobility, Den bez aut)
Opatření 3.2 Využít možností akcí nabízených organizacemi
ve městě (např. Městské lesy, Vodní zdroje, NNO)
Opatření 3.3 Navázat a rozvíjet spolupráci se školskými
a jinými organizacemi ve městě Chrudim
Opatření 5.1 Podporovat zlepšení stavu budov škol a okolních
venkovních prostor (budovy, zahrady)

PLÁN ROZVOJE SPORTU V PARDUBICKÉM KRAJI
Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018–2025 byl schválen
Radou Pardubického kraje v roce 2018. Základní vizí a zároveň
motem Pardubického kraje je „Zdravý a aktivní kraj“. Dle autorů
dokumentu je tím vyjádřena potřeba kraje zaměřit se nejen
na výkonnostní a vrcholové sporty, ale i na celkové zlepšování
pohybové aktivity u širokého spektra obyvatelstva.
Plán rozvoje sportu kraje v Pardubickém kraji 2018–2025
stanovuje tři základní priority, které jsou dále řešeny
prostřednictvím konkrétních opatření:
§
§
§

Rozvoj sportu pro všechny
Podpora organizovaných sportovců
Obnova a budování sportovních zařízení

V rámci první prioritní osy Rozvoj sportu pro všechny jsou
formulována následující opatření:
§
§

Rozvoj sportu v rámci sportovních organizací
Zvyšování členské základny v organizovaném sportu

§
§
§
§

Podpora sportovních akcí v Pardubickém kraji
Podpora významných mezinárodních a národních akcí
v Pardubickém kraji
Sport pro osoby se specifickými potřebami
Sport a volnočasové pohybové aktivity občanů 60+

Druhá prioritní osa Podpora organizovaných sportovců definuje
tato opatření:
§
§
§
§

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
Podpora školního sportu
Podpora výkonnostního sportu dospělých
Podpora reprezentantů

Třetí prioritní osa Obnova a budování sportovních zařízení
vymezuje následující dvě opatření:
§
§

Kvalitativní a kvantitativní rozvoj sportovních zařízení
pro veřejnost
Posílení a intenzifikace sportovní infrastruktury
pro výkonnostní sport
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ÚZEMNÍ PLÁN
Město Chrudim disponuje relativně novým územním plánem
(aktualizace v roce 2020), který řeší mimo jiné také občanskou
vybavenost v oblasti sportu a tělovýchovy. Autoři navrhují
úplnou přestavbu sportovní haly s ohledem na její špatný
technický stav a nevhodnou architekturu. Sportovní hala by pak
mohla dle autorů sloužit také pro rozvoj turistického ruchu.
Dále autoři navrhují doplnění parkovacích kapacit u fotbalového
stadionu v Novoměstské ulici formou parkovacího domu
ve Fontinově ulici, dále pak navýšení parkovacích kapacit
u zimního stadionu nebo nové přemostění Chrudimky.

14

Územní plán navrhuje rovněž propojení Fit okruhu s Podhůrou
formou „vnějšího turistického okruhu“ nebo doplnění areálu
o golfové hřiště s rozlohou 45 ha.
Autoři dále navrhují rozšíření Zelené stezky podél Chrudimky
o „atraktivní odbočky“, které by sloužily také pro sportovní aktivity,
zejména ty, které slouží pro neorganizované a neformální
aktivity obyvatel a zároveň jsou v současné době mezi obyvateli
oblíbené (například workout).
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SHRNUTÍ STRATEGICKÝCH
A KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ
Z analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje
města Chrudimi 2015–2030 vyplývá, že jsou některá sportoviště
plně využita a poptávka převyšuje současnou nabídku. Dále se
v dokumentu hovoří o odložení plánované rekonstrukce
sportovní haly. Město dle autorů připravuje například rozšíření
cyklostezek. Dosud byla realizována cyklostezka do Medlešic a
podél Chrudimky ve směru do Slatiňan.

Sportu se dotýká také opatření Realizovat nebo podporovat nové
projekty v oblasti služeb. Zde je mezi aktivitami uvedeno
zajištění nebo podpora aktivního dopravního propojení města
a městských rekreačních lesů na Podhůře nebo rozšíření počtu
bezbariérových přístupů. V rámci strategického cíle 3 je záměrem
mimo jiné modernizovat stávající a budovat nové cyklostezky
přímo ve městě.

Sport je součástí oblasti C – Sociálně společenská oblast. Cílem
města je vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských,
sportovních a volnočasových aktivit. Pro oblast rozvoje sportu jsou
v dokumentu formulována následující opatření:

Plán rozvoje sportu Pardubického kraje je spíše obecnějšího
charakteru bez konkrétních opatření, která by se dotýkala rozvoje
sportu v Chrudimi.

Podporovat tradiční i nově vznikající sportovní akce a instituce,
zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály a plochy
ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku, podporovat dostatečně
širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit
pro všechny.
Koncepce rozvoje cestovního ruchu identifkuje mezi hlavním
cílovými skupinami „návštěvníky se zájmem o sport“. V rámci
sedmi strategických cílů se oblasti sportu dotýká především Cíl 7:
Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti služeb
a související opatření Rozvíjet infrastrukturu městských
sportovišť. Pod tímto opatřením je pak formulován jediný bod:
„Rekonstruovat sokolovnu“.

Autoři územního plánu navrhují úplnou přestavbu sportovní
haly s ohledem na špatný technický stav a nevhodnou architekturu.
Sportovní hala by pak mohla dle autorů sloužit také pro rozvoj
turistického ruchu.
Dále autoři navrhují doplnění parkovacích kapacit u sportovišť
města formou parkovacího domu ve Fontinově ulici nebo navýšení
parkovacích kapacit u zimního stadionu.
Územní plán dále navrhuje propojení Fit okruhu s Podhůrou
formou „vnějšího turistického okruhu“.
Autoři dále navrhují rozšíření Zelené stezky podél Chrudimky o
„atraktivní odbočky“, které by sloužily také pro sportovní aktivity,
zejména ty, které slouží pro neorganizované a neformální aktivity
obyvatel a zároveň jsou v současné době mezi obyvateli oblíbené
(například workout).
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU
Hlavním záměrem této části je zmapovat finanční podporu sportu z rozpočtu města, zachytit vývoj financování v posledních letech
a zasadit výsledky do širšího kontextu financování sportu v dalších městech prostřednictvím komparativní analýzy.

VÝVOJOVÁ ANALÝZA
Tabulka 1.1 nabízí souhrnný přehled finančních prostředků, které

Výrazně se zvyšovaly také celkové prostředky do oblasti sportu,
pokles v roce 2020 byl způsoben pandemií, ta ovlivnila také objem
prostředků v roce 2021. Pravidelně docházelo k navyšování
prostředků na provoz sportovních zařízení, což mělo souvislost
s rostoucím počtem sportovních zařízení a souvisejícími výdaji
na opravy, v letech 2018 a 2019 město také významně
investovalo do sportovní infrastruktury.

byly alokovány do oblasti sportu od roku 2016 do roku 2020. Kromě
prostředků do oblasti sportu jsou v první části tabulky sledovány
i základní parametry rozpočtu města Chrudim.
Příjmy rozpočtu se od roku 2016 zvýšily o téměř čtvrtinu,
běžné výdaje se ve sledovaném období zvýšily o 15 %. Významnou
část výdajů města představují kapitálové výdaje, které ve všech
letech překročily hranici 10 % celkových výdajů, v roce 2020 byly
dokonce nad hranicí 22 % z celkových výdajů rozpočtu města.

K navyšování docházelo také v případě dotací do oblasti sportu,**
nicméně v porovnání s běžnými výdaji jsou relativně nízké, což
vyplývá z principů podpory sportu (viz dále). Na Tabulku. 1.1
navazuje Graf 1.1, který nabízí vývoj prostředků do oblasti sportu.

Tabulka 1.1 Vývoj financování sportu z rozpočtu města (Kč)
Rok

Příjmy
celkem

Výdaje
celkem

Běžné
výdaje

Kapitálové
výdaje

Sportovní
dotace**

Provoz
sportovních
zařízení

Investice
sport

Celkem
sport

2016

478 046 937

434 032 452

373 314 366

60 718 086

2 544 000

17 900 000

7 156 180

27 600 180

2017

508 467 552

441 769 337

390 811 625

50 957 712

2 577 000

19 895 904

1 887 000

24 359 904

2018

546 574 185

504 359 328

429 008 386

75 350 942

2 696 120

20 910 000

14 249 920

37 856 040

2019

549 116 567

490 038 756

425 246 790

64 791 967

3 537 300

23 365 410

12 514 487

39 417 197

2020

586 192 232

554 878 473

432 187 525

122 690 949

3 321 465

26 020 000

732 250

30 073 715

Průměr

533 679 495

485 015 669

410 113 738

74 901 931

2 935 177

21 618 263

7 307 967

31 861 407

Kč

Graf 1.1 Vývoj finančích prostředků do oblasti sportu (Kč)
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1 887 000
19 895 904

26 020 000
20 910 000

2 577 000

2 696 120

3 537 300

2017

2018
Rok

2019

Následující tabulka demonstruje finanční podporu sportu
prostřednictvím poměrových ukazatelů. Běžné výdaje sport jsou
součtem sportovních dotací a výdajů na provoz sportovních
zařízení. Běžné výdaje se tak dlouhodobě pohybují mezi 5,5 %
a 7 % běžných výdajů rozpočtu, obdobně je tomu v případě

3 321 465
2020

celkových výdajů do oblasti sportu vzhledem k příjmům rozpočtu.
Jak již bylo naznačeno výše, významný podíl sportovních investic
vzhledem ke kapitálovým výdajům rozpočtu byl v letech 2018
a 2019. Velmi nízký je pak podíl sportovních dotací vzhledem
k běžným výdajům, ty nedosahují ani 1 % běžných výdajů.

** Jedná se o veškeré formy dotační podpory sportu z rozpočtu města, součástí jsou tedy i finanční prostředky nad rámec dotačního programu.
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Tabulka 1.2 Poměrové ukazatele financování sportu (%)
Rok

Běžné výdaje sport /
Běžné výdaje rozpočtu

Celkové výdaje sport /
Příjmy rozpočtu

Investice sport /
Kapitálové výdaje

Sportovní dotace /
Běžné výdaje rozpočtu

2016

5,5 %

5,8 %

11,8 %

0,7 %

2017

5,8 %

4,8 %

3,7 %

0,7 %

2018

5,5 %

6,9 %

18,9 %

0,6 %

2019

6,3 %

7,2 %

19,3 %

0,8 %

2020

6,8 %

5,1 %

0,6 %

0,8 %

Průměr

6,0 %

6,0 %

10,9 %

0,7 %

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOTACÍ
Program pro poskytování sportovních dotací z rozpočtu města
Chrudim má za cíl jasnou a transparentní podporu sportovních
aktivit z rozpočtu města.

v pravidelných soutěžích a spolkům, které nemají pravidelné
soutěže, k oficiálně organizovaným akcím v jejich sportovním
odvětví.

Dle znění programu je podpora závislá na možnostech města.
Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne 13. 12. 2021 finanční
prostředky na poskytnutí sportovních dotací na rok 2022 ve výši
2 150 000 Kč, jedná se tak o výrazný pokles oproti objemu dotací
do roku 2020. Nicméně pokles objemu je dán současnou
geopolitickou situací a souvisejícím růstem veřejných výdajů.

§

Žadatelem o dotaci mohou být pouze spolky se sídlem v Chrudimi,
v jejichž stanovách je zakotvena sportovní činnost. V rámci
programu jsou vymezeny následující druhy dotací:
§

Doprava mládeže do 19 let věku

V rámci této dotace se doporučuje k rozdělení 40 až 45 % z celkové
částky schválené pro poskytování sportovních dotací. Dotace
je určena spolkům, jejichž družstva či jednotlivci startují

Zabezpečení vlastní sportovní činnosti mládeže do 19 let

V rámci této dotace se doporučuje k rozdělení rovněž 40 až 45 %
z celkové částky schválené pro poskytování sportovních dotací.
Dle programu je úkolem komise pro mládež a sport zařadit žadatele
do jedné ze dvou kategorií: výkonnostní a zájmový sport.
Vypočtenou částku na jednoho člena lze následně využít na nákup
sportovního vybavení, tábory a soustředění, závody a soutěže,
pronájem sportovních zařízení, odměny trenérů, cvičitelů
a vedoucích oddílů.
§

Pořádání mimořádných akcí celostátního a mezinárodního
významu nebo významných akcí pro neregistrovanou
veřejnost

SPORTOVNÍ INVESTICE
Sportovní investice jsou realizovány z rozpočtu města buď
investiční dotací společnosti Sportovní areály města Chrudim,
s. r. o., nebo přímo prostřednictvím investičních výdajů rozpočtu
do sportovní infrastruktury v majetku města (například veřejná
hřiště, cyklostezky, školní hřiště).
Ačkoliv jsme se v přechozí části zabývali pětiletým obdobím
od roku 2016, významné sportovní investice byly realizovány již
v roce 2015, jednalo se o výstavbu tribuny Městského stadionu
v Novoměstské ulici (14,6 mil. Kč) a rekonstrukci tribuny Letního
stadionu V Průhonech (10,4 mil. Kč).
V roce 2016 byla poskytnuta společnosti Sportovní areály města
Chrudim, s. r. o. investiční dotace 1 mil. Kč na rekonstrukci
střechy nad tělocvičnou (sportovní hala Sokol) a na rekonstrukci
vzduchotechniky v plaveckém bazénu. V roce 2016 bylo
provedeno také zateplení objektu tělocvičny v ZŠ U Stadionu.
V roce 2017 byl objem investic do sportovních zařízení na úrovni
1,9 mil. Kč, prostředky byly použity na modernizaci šatních skříní

a rozšíření sauny o wellness prvky, dále na nákup nákladního
automobilu, UV lampy do dětského bazénu nebo opravu
obvodových plášťů objektu Letního stadionu.
V roce 2018 investiční výdaje do sportovních zařízení města
přesahovaly 4 mil. Kč. Výdaje byly určeny na investiční příspěvek
Sportovním areálům města Chrudim. Tyto prostředky byly
alokovány na stavební úpravy TRAFO v areálu zimního stadionu,
výměnu světel v hale na stolní tenis, vybudování vedlejší
tribuny v areálu Městského stadionu, rekonstrukci střechy
zimního stadionu a na výměnu atletických překážek a nákup
rotačních sekaček. Nad rámec výše uvedených výdajů byla
realizována rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. Peška.
V roce 2019 byly investiční výdaje alokovány na stavbu nového
skateparku (6,6 mil. Kč) a rozšíření sauny v plaveckém bazénu
(1,8 mil. Kč). V roce 2020 byl prostřednictvím investiční dotace
Sportovním areálům zakoupen stroj na provzdušnění trávníku
(0,15 mil. Kč) a nový automobil (0,4 mil. Kč).
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KOMPARATIVNÍ ANALÝZA
V rámci ekonomické analýzy financování sportu jsme se dále
pokusili srovnat financování s dalšími městy v ČR. Do analýzy bylo
zařazeno dalších 10 měst, pro všechna města včetně Chrudimi
jsme pracovali s hodnotami z roku 2019 (vzhledem k omezením
souvisejícím s pandemií v následujících letech) a dále jsme použili
také průměrnou hodnotu pro město Chrudim za roky 2016 až 2020.

V Tabulce 1.3 jsou města seřazena podle celkového objemu
prostředků do oblasti sportu (Celkem sport). Hodnoty pro město
Chrudim za rok 2019 jsou mírně pod průměrnou hodnotou
ostatních měst. Výrazně nižší oproti průměru je však hodnota
Chrudim 2016–2020, která není tolik zkreslena vyššími investičními
výdaji do sportovní infrastruktury v roce 2019.

Tabulka 1.3 Komparace s populačně srovnatelnými městy
Příjmy
celkem

Výdaje
celkem

Běžné
výdaje

Kapitálové
výdaje

Sportovní
dotace

Provoz
zařízení

Investice
sport

Celkem
sport

Počet
obyvatel

Litoměřice

606 390 757

605 472 401 511 756 088

93 716 313 16 489 750 34 012 452

4 072 381

54 574 583

23 437

Litvínov

578 513 116

604 438 971 435 364 945

169 074 026 27 956 669 11 958 524

13 230 745

53 145 938

23 801

Kutná Hora

616 384 570

610 345 603 425 310 547

185 035 056 15 596 197 13 255 869

24 056 888

52 908 954

19 646

Strakonice

672 860 646

545 352 207 424 739 497

120 612 710

2 500 000 31 995 000

8 917 921

43 412 921

22 340

Krnov

639 434 025

693 253 548 510 187 906

183 065 642

9 121 182 15 697 880

17 937 359

42 756 421

23 605

Hodonín

607 957 601

557 302 766 421 794 679

135 508 087 11 124 772 21 218 195

8 303 484

40 646 451

24 582

Chrudim 2019

549 116 567

490 038 756 425 246 790

3 537 300 23 365 410

12 514 487

39 417 197

22 678

Písek

928 894 407

864 678 696 616 907 652

247 771 044 13 067 878 21 820 833

4 494 888

39 383 599

28 965

Uherské H.

744 937 230

716 213 221 552 811 406

163 401 815

9 865 111

17 053 942

36 165 452

25 068

Břeclav

639 198 404

594 502 014 506 241 062

88 260 952 12 241 425 20 090 819

1 206 617

33 538 861

24 318

Chrudim 2016–2020

533 679 495

485 015 669 410 113 738

74 901 931

2 935 177 21 618 263

7 307 967

31 861 407

22 678

Valašské Meziříčí

604 904 502

608 286 284 458 816 544

149 469 740 13 399 362 12 096 501

3 701 896

29 197 759

22 139

Průměr ostatní města

663 947 526

639 984 571 486 393 033

153 591 539 13 074 363 19 201 118

10 297 612

42 573 094

23 790

64 791 967

Graf 1.2 naznačuje, jak se města liší v jednotlivých složkách
podpory sportu (investice, provoz, dotace). Z grafu vyplývá,
že město Chrudim má jedny z nejnižších dotací do oblasti sportu,
naopak nadprůměrná je hodnota reprezentující objem prostředků
na provoz sportovních zařízení v majetku města.

9 246 399

Nicméně ze součtu těchto hodnot (dotace a provoz) vyplývá,
že běžné výdaje města Chrudimi do oblasti sportu jsou nižší
než průměrné hodnoty ostatních měst. Naopak v roce 2019 město
investovalo do sportovní infrastruktury více prostředků, než byla
průměrná hodnota dalších měst.

Graf 1.2 Struktura prostředků do oblasti sportu
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SHRNUTÍ ANALÝZY FINANCOVÁNÍ SPORTU
Z výsledků vývojové analýzy financování sportu vyplývá,
že zatímco docházelo od roku 2016 k výraznému navýšení příjmů
i výdajů rozpočtu města, objem sportovních dotací dosáhl
maximální úrovně 0,8 % běžných výdajů rozpočtu. Nejvyšší
objem prostředků do oblasti sportu dlouhodobě představuje
provozní dotace společnosti Sportovní areály města Chrudim,
s. r. o. Provozní dotace byla absolutně nejvyšší v roce 2020,
což bylo ovlivněno omezeními v souvislosti s pandemií.
Město od roku 2015 realizovalo několik významných investičních
projektů v oblasti sportovní infrastruktury. V roce 2015 došlo
k výstavbě tribuny Městského stadionu v Novoměstské ulici
a rekonstrukci tribuny Letního stadionu Chrudim. V roce 2016
byla rekonstruována střecha tělocvičny sportovní haly
a vzduchotechnika v plaveckém bazénu, bylo provedeno zateplení
objektu tělocvičny v ZŠ U Stadionu. V roce 2018 byla vyměněna
světla v hale na stolní tenis, vybudována vedlejší tribuna v areálu
Městského stadionu a rekonstruována střecha zimního stadionu.

Dokončena byla rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. Peška. V roce
2019 byly investiční výdaje do oblasti sportu alokovány na stavbu
nového skateparku a rozšíření sauny v plaveckém bazénu.
Z komparativní analýzy s dalšími městy vyplývá, že objem dotací
sportovním spolkům na podporu činnosti je v Chrudimi jeden
z nejnižších. Tento fakt je však třeba chápat v kontextu objemu
provozních dotací na provoz vlastních sportovních zařízení města,
který je naopak v porovnání s dalšími městy nadprůměrný.
Vzhledem k tomu, že část chrudimských spolků využívá
za zvýhodněných podmínek sportovní zařízení provozovaná
společností Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., je část
podpory sportovních organizací realizována nepřímo právě
prostřednictvím provozní dotace. Tento přístup však může
vytvářet nerovné podmínky pro sportovní spolky, neboť využívaná
sportoviště mají různé provozní náklady, navíc některé spolky
nevyužívají sportoviště provozovaná městskou společností.
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SPORTOVNÍ ÚČAST OBYVATEL
SPORTOVNÍ ÚČAST DĚTÍ A MLÁDEŽE
Následující výsledky vycházejí z dotazníkového šetření na základních a středních školách, dotazník byl určen žákům od 5. tříd výše, přičemž byly osloveny
všechny základní a střední školy v Chrudimi. Dotazník měl elektronickou podobu, samotná realizace šetření byla uskutečněna v rámci výuky v počítačových
učebnách, případně měli žáci možnost vyplnit dotazník doma, také s ohledem na omezení v souvislosti s pandemií. Šetření probíhalo od 9. 11. do 22. 11. 2021.
Do šetření se zapojilo celkem 615 respondentů.

Graf 2.1 Struktura vzorku podle věku a pohlaví

Počet

Složení vzorku respondentů demonstrují
následující grafy. Graf 2.1 ilustruje složení podle
věku a pohlaví, mezi chlapci a dívkami nebyly
pozorovány výrazné rozdíly, relativně nižší
zastoupení nejstarší kategorie je kompenzováno
dotazníkovým šetřením pro dospělé, tento
dotazník měli totiž možnost vyplnit také studenti
středních škol, kteří navštěvují školu v jiném
městě.
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Graf 2.2 znázorňuje složení vzorku respondentů
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Věk

podle bydliště. Především ve starších věkových
kategoriích měli vysoké zastoupení také dívky
a chlapci, kteří mají bydliště vzdálené. Tento fakt
jsme tedy dále zohledňovali při zpracování
a interpretaci výsledků.
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Graf 2.2 Struktura vzorku podle bydliště
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Naopak, vzhledem k tomu, že Chrudim
je spádovým městem pro okolní obce a města,
respondenty s bydlištěm v blízkém okolí jsme
do většiny analýz zahrnovali.
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Graf 2.3 demonstruje frekvenci sportovních aktivit
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dívek podle věku. V případě dívek do 15 let
pravidelně sportuje 85 % dívek, ostatní nesportují
vůbec nebo sportují jen nepravidelně. V případě
kategorií od 16 let dále narůstá podíl
nesportujících, přesto je pozitivní zjištění,
že také mezi staršími dívkami je relativně vysoké
zastoupení pravidelně sportujících.
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Bydlím v Chrudimi

Na rozdíl od jiných českých měst nejsou tak výrazné rozdíly mezi
dívkami a chlapci ve frekvenci sportovních aktivit. Mezi mladšími

Bydlím velmi blízko Chrudimi

Bydliště mám vzdálené

chlapci lze pozorovat vyšší zastoupení těch, kteří sportují alespoň
3x týdně (viz následující strana).

Graf 2.3 Frekvence sportovních aktivit dívek
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Graf 2.4 Frekvence sportovních aktivit chlapců
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Další grafy naznačují, jakou formou dívky a chlapci sportují.
Graf 2.5 ilustruje vzorce sportovní účasti u sportujících dívek.
Ve všech kategoriích tak více než polovina respondentek uvedla,
že sportují pouze neorganizovaně. Nejvyšší podíl dívek,
které sportují především organizovaně lze pozorovat u nejmladší
kategorie respondentek.
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Mezi chlapci do 18 let lze zaznamenat vyšší podíl respondentů,
kteří sportují především organizovaně (Graf 2.6). Přesto lze i v této
kategorii pozorovat výrazný podíl těch, kteří sportují
jen neorganizovaně, především pak u respondentů starších 18 let.

Graf 2.5 Forma sportovních aktivit dívek
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Graf 2.6 Forma sportovních aktivit chlapců
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Na výše uvedené grafy navazují Graf 2.7 a Graf 2.8, které ilustrují
členství dívek a chlapců ve sportovních spolcích. Výsledky tak
do značné míry potvrzují předchozí poznatky. Téměř polovina
nejmladších dívek a více než polovina dívek nad 13 let nejsou

členkami sportovního klubu. Na rozdíl od dívek je v nejmladší
kategorii chlapců 70 % jedinců členem nějakého sportovního
klubu, s rostoucím věkem však postupně narůstá až k 60 % podíl
sportujících chlapců, kteří nejsou členy sportovního klubu.
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Graf 2.7 Členství sportujících dívek ve sportovních klubech
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Graf 2.8 Členství sportujících chlapců ve sportovních klubech
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Z Grafu 2.9 jednoznačně vyplývá, že jen nízký počet chlapců
a dívek navštěvuje sportovní kroužek, což potvrzuje předpoklad,
že mezi chlapci a dívkami je relativně vysoký podíl těch, kteří
preferují neorganizované aktivity mimo prostředí sportovních
organizací.

Dále jsme se zaměřili na otázku, do jaké míry dívky a chlapci, kteří
nejsou členy sportovních klubů, navštěvují sportovní kroužky.
Vysoké zastoupení by znamenalo, že sportovní kroužky (například
při DDM) doplňují nabídku sportovních spolků.

Kategorie

Graf 2.9 Účast nečlenů sportovních spolků ve sportovních kroužcích
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Graf 2.10 demonstruje vztah mezi sportovními aktivitami rodičů

Nenavštěvuji sportovní kroužek

ze zásadních předpokladů, zda dítě sportuje. V rodinách,
kde rodiče nikdy pravidelně nesportovali, lze pozorovat vysoký
podíl dětí, které nesportují nebo sportují jen nepravidelně.

a frekvencí sportovních aktivit chlapců a dívek. Z výsledků
tak vyplývá, že právě sportovní aktivity rodičů jsou jedním

Aktivity rodičů

Graf 2.10 Sportovní aktivity rodičů vs. sportování dětí
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Graf 2.11 uvádí přehled sportovních aktivit, kterým se věnují dívky
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V případě chlapců je absolutně nejpopulárnějším sportem fotbal,
následuje, podobně jako mezi dívkami, běh, cyklistika nebo
workout. Oproti dívkám lze u chlapců pozorovat vysoké
zastoupení basketbalu, florbalu, bike disciplín, hokeje nebo
boxu. Relativně vysoké zastoupení mají mezi chlapci i dívkami
fitness, házená, běžky, stolní tenis, sportovní rybolov a hokejbal.

a chlapci, sporty jsou seřazeny podle četnosti u dívek (červená
barva). Je zřejmé, že mezi dívkami dominují individuální aktivity
– běh, cyklistika, tanec, workout, plavání nebo turistika.
Především pak workout a plavání dosáhly v kontextu celé ČR velmi
vysokých hodnot. Je však vhodné zmínit i další aktivity, kterým
se dívky věnují relativně často, jedná se například o in-line
bruslení, volejbal, badminton, gymnastiku, házenou či atletiku.

Sport

Graf 2.11 Sportovní aktivity chlapců a dívek
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Chlapců a dívek jsme se také zeptali, zda jsou nespokojeni
se stavem nějakého sportoviště v Chrudimi. Dívky nejčastěji
projevovaly nespokojenost se stavem sportovní haly, Letního
stadionu nebo s dostupností zimního stadionu. Chlapci uváděli
nejčastěji hřiště pro hokejbal, stav umělého trávníku
tréninkového hřiště nebo absenci osvětlení skateparku.

ANALYTICKÁ ČÁST

Dále nás zajímalo, zda chlapcům a dívkám chybí v Chrudimi nějaké
sportovní zařízení, které by rádi využívali. Chlapci nejčastěji uváděli
venkovní basketbalová hřiště, venkovní posilovny, podmínky
pro parkour nebo pumptrack. Dívkám chybí víceúčelová
sportovní hala, vyšší počet cyklostezek, více workoutových
hřišť, horolezecká stěna, jump aréna nebo jezdecké centrum.

SPORTOVNÍ ÚČAST DOSPĚLÝCH
Následující část prezentuje výsledky dotazníkového šetření určeného pro dospělé obyvatele. Obdobně jako při dotazování ve školách měl dotazník elektronickou
podobu, informace o dotazníkovém šetření byla uveřejněna na webových stránkách města, facebooku a rovněž v Chrudimském zpravodaji. Občané měli zároveň
možnost vyplnit dotazník písemnou formou, k dispozici byla i další elektronická verze pro ty, kteří používají systém Mobilní rozhlas. Šetření probíhalo od 1. 11.
do 20. 11. 2021, dotazník vyplnilo 639 respondentů, což lze považovat za úspěch.

Graf 3.2 znázorňuje frekvenci sportovních aktivit

Graf 3.1 Složení vzorku respondentů

Počet

Respondenty dotazníkového šetření jsme rozdělili podle
věku a pohlaví do čtyř skupin. Absolutně nejvyšší
zastoupení měli muži do 40 let, ostatní skupiny měly
relativně srovnatelné zastoupení (Graf 3.1).

dospělých mužů a žen. Vzhledem k charakteru
dotazníkového šetření lze předpokládat, že se jej
účastnili občané, kteří mají kladný vztah ke sportu. Přesto
lze pozorovat rozdíly mezi frekvencí sportovních
aktivit mužů a žen.
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Graf 3.2 Frekvence sportovních aktivit mužů a žen
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jejich rodiče. Výsledky naznačují, že ve více než polovině rodin

50 %
Podíl

60 %

Sportuji 1-2x týdně

70 %

80 %

rodiče už nesportují nebo nikdy pravidelně nesportovali.
Pouze v necelé čtvrtině chrudimských rodin sportují oba
rodiče, další čtvrtinu představují rodiny, kde sportuje pouze jeden
z rodičů dětí.

153

24

Ano, pravidelně sportují oba rodiče
107
50
72

100 %

Sportuji alespoň 3x týdně

Graf 3.3 Sportovní aktivity rodičů
83

90 %

Pravidelně sportuje jen matka
Pravidelně sportuje jen otec
Rodiče dříve pravidelně sportovali, ale nyní už nesportují
Moji rodiče nikdy pravidelně nesportovali

Plán rozvoje sportu 2022 – 20 3 0

Dále nás zajímala forma sportovních aktivit – zda dospělí preferují
organizovanou činnost, nebo sportují neorganizovaně. Výsledky
prezentuje Graf 3.4. Kromě kategorie mladších mužů, kde měli
silné zastoupení členové sportovních klubů, především pak
fotbalového, převažují u ostatních kategorií ti, kteří sportují jen

ANALYTICKÁ ČÁST

neorganizovaně. V případě žen je to dokonce více než 70 %.
Graf 3.5 pak demonstruje členství ve sportovních spolcích.
Zde jsou znovu patrné výrazné rozdíly mezi muži a ženami,
zatímco téměř polovina mužů je členem alespoň jednoho klubu,
podíl žen sportujících v klubech je pouze pětinový.
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Graf 3.4 Forma sportovních aktivit dospělých
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Graf 3.5 Členství sportujících ve sportovních klubech
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Graf 3.6 Sportovní aktivity dospělých žen
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Graf 3.6 na předchozí straně ilustruje, jakým sportovním aktivitám

Graf 3.7 demonstruje sportovní aktivity dospělých mužů.

se věnují dospělé ženy. Nejpopulárnějšími sporty mezi mladšími
ženami je běh, cyklistika, plavání a turistika. Především pak
plavání je ve srovnání s jinými městy velice populární. Relativně
vysoké popularitě se mezi mladšími ženami těší také fitness,
in-line, tanec, badminton nebo běžecké lyžování. U starší
kategorie žen dominuje cyklistika, následuje plavání, turistika
či běžecké lyžování.

Po běhu je druhým nejpopulárnějším sportem mezi mladšími muži
fotbal, následuje cyklistika, fitness, plaván a workout. Vysoké
popularitě se v českém kontextu těší také například bike, tenis,
lezení nebo hokejbal. Starší muži preferují především
cyklistiku, běh, nebo plavání. Vysoké četnosti dosahuje také
bike, běžecké lyžování, badminton a sportovní rybolov.

Sport

Graf 3.7 Sportovní aktivity dospělých mužů
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Dospělých respondentů jsme se dále zeptali, zda jsou
nespokojeni se stavem sportovních zařízení v Chrudimi. Mezi
muži zdaleka nejčastěji převládala nespokojenost se stavem
objektu sportovní haly a umělým trávníkem v areálu Letního
stadionu. Dále muži vyjadřovali nespokojenost se stavem povrchu
a zázemím hokejbalového hřiště, obdobně část mužů postrádá
lepší zázemí a podmínky pro regeneraci na Letním stadionu.
Výrazná část mužů je dále nespokojena se stavem stěny na
bouldering v objektu sportovní haly. Muži rovněž deklarovali
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Muži nad 40 let
nespokojenost se stavem některých volně dostupných hřišť,
například v Janderově ulici, Fibichově, Víta Nejedlého, Svěchyňova
nebo Na Větrníku.
Mnozí respondenti se rovněž vyjadřovali ke stavu cyklostezek, mezi
těmito odpověďmi dominovala nespokojenost se stavem
cyklostezky do Slatiňan (úzká, nerovnosti, přeplněnost) nebo
nevyhovující přístup na Podhůru. Muži jsou dále nespokojeni
se stavem sauny, absencí osvětlení na atletické dráze nebo
s nedostatkem volných hodin pro veřejné bruslení.
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Rovněž ženy se vyjadřovaly k nespokojenosti se stavem
sportovních zařízení, v mnohém se shodovaly s muži, v tomto
případě se jednalo například o nedostatek hodin veřejného
bruslení, stav a zázemí pro bouldering, nevyhovující propojení
sauny a bazénu nebo nevyhovující stav cyklostezky
do Slatiňan.

ANALYTICKÁ ČÁST

Dospělých respondentů jsme se rovněž tázali, zda jim v Chrudimi
nějaká sportoviště chybí. Muži nejčastěji deklarovali zájem
o lezeckou stěnu, workout a discgolf. Dále muži uváděli zájem
o menší hřiště s umělou trávou pro malou kopanou nebo
sportovní halu.
Výrazná část mužů také zmiňovala potenciál rozšíření sítě
cyklostezek nebo potenciál rozvoje druhé ledové plochy. Také
ženy projevovaly zájem o lezeckou stěnu, hřiště pro discgolf
a druhou ledovou plochu.

V případě cyklostezek velká část žen uváděla, že by si přály jejich
lepší propojení napříč městem i směrem do okolních sídel.
Dále ženy uváděly horší sportovní vybavenost v některých
lokalitách (např. kolem ulic Topolská a Palackého tř.) nebo
nedostatečnou údržbu některých volně dostupných hřišť.

ORGANIZOVANÝ SPORT
Graf 3.8 vychází z údajů České unie sportu (2022).

Ačkoliv z výsledků analýzy sportovní participace vyplývá,
že se větší část dětí i dospělých věnuje neorganizovaným
aktivitám, chrudimské sportovní spolky disponují početnou
členskou základnou. Z dat České unie sportu vyplývá, že spolky
mají celkovou členskou základnu 3 337. Absolutně nejpočetnější

členskou základnu má TJ Sokol Chrudim, následuje FK Chrudim
a Městský fotbalový klub Chrudim. Celkem 9 organizací
má členskou základnu vyšší než 100 členů. Mnohé organizace jsou
limitovány kapacitou sportovních zařízení, a tak nemohou přijímat
další členy.

Graf 3.8 Členská základna spolků
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VÝSLEDKY ROZHOVORŮ S AKTÉRY
Následující souhrn vychází z rozhovorů, které byly realizovány s různými aktéry v oblasti sportu v Chrudimi. Celkem bylo
uskutečněno 18 rozhovorů s představiteli sportovních spolků, zástupci města a městských organizací. Rozhovory měly délku 30
až 40 minut, aktéři se vyjadřovali jak k současné situaci týkající se jejich organizace, tak obecně k rozvoji sportu v Chrudimi.
Z výsledků vyplynuly následující poznatky:
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§

vyčerpané kapacity některých sportovních zařízení,

§

problémy s nedostatkem trenérů některých spolků,

§

nespokojenost s personálem některých sportovních zařízení,

§

fungující spolupráce mezi některými školami a sportovními spolky,

§

výborná spolupráce mezi městem a sportovními spolky,

§

absence vhodných ubytovacích kapacit sportovišť,

§

potenciál dalšího rozvoje workoutových instalací,

§

potenciál rekonstrukce venkovního kluziště ve spolupráci s hokejbalovým spolkem,

§

nevyužitý potenciál některých sportovních zařízení v návaznosti na vysokou poptávku obyvatel a popularitu některých aktivit,

§

problém nedostatku parkovacích ploch některých sportovních zařízení,

§

pokles zájmu obyvatel o divácké sporty v Chrudimi,

§

nutná rekonstrukce sportovní haly a plaveckého bazénu,

§

potenciál rozvoje sportovních aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby,

§

absence zázemí některých sportovních zařízení,

§

nedostatečné zastoupení oblasti sportu na politické úrovni,

§

potenciál rozvoje podmínek pro in-line,

§

absence tělocvičny na zimním stadionu,

§

zájem sportovních spolků o využití volně dostupných hřišť,

§

vysoká poptávka obyvatel po některých sportovních kroužcích (badminton),

§

nevyhovující podmínky některých sportovních zařízení pro sportovní činnost (sportovní gymnastika).
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SHRNUTÍ SPORTOVNÍ ÚČASTI OBYVATEL
Z výsledků šetření sportovní účasti lze pozorovat vzorce sportovní
účasti občanů Chrudimi, zároveň z výsledků vzešly podněty
a připomínky k současnému stavu sportovní vybavenosti. Na rozdíl
od jiných českých měst nebyly pozorovány výrazné rozdíly mezi
dívkami a chlapci ve frekvenci sportování.
Ve všech věkových kategoriích více než polovina respondentek
uvedla, že sportují pouze neorganizovaně. Mezi chlapci do 18 let
lze zaznamenat vyšší podíl respondentů, kteří sportují
organizovaně, přesto lze i v této kategorii zaznamenat výrazný
podíl chlapců sportujících jen neorganizovaně.
Mezi dívkami dominují individuální aktivity – běh, cyklistika,
tanec, workout, plavání nebo turistika. Především workout
a plavání dosáhly v kontextu celé ČR vysokých hodnot. Dívky
se věnují relativně často také in-line bruslení, volejbalu,
badmintonu, gymnastice, házené či atletice.
V případě chlapců je absolutně nejpopulárnějším sportem fotbal,
následuje, podobně jako mezi dívkami, běh, cyklistika nebo
workout. Oproti dívkám lze u chlapců pozorovat vysoké zastoupení
basketbalu, florbalu, bike disciplín, hokeje nebo boxu.
Dívky byly nejčastěji nespokojeny se stavem sportovní haly,
Letního stadionu nebo s dostupností zimního stadionu. Chlapci
uváděli nejčastěji nespokojenost s hřištěm pro hokejbal, stavem
umělého trávníku nebo absencí osvětlení skateparku.
Chlapcům a dívkám v Chrudimi chybí venkovní basketbalová
hřiště, víceúčelová sportovní hala, vyšší počet cyklostezek
a workoutových hřišť, horolezecká stěna, jump aréna,
podmínky pro parkour, pumptrack nebo jezdecké centrum.
Ve více než polovině chrudimských rodin rodiče už nesportují, nebo
nikdy pravidelně nesportovali. Pouze v necelé čtvrtině rodin sportují
oba rodiče, další čtvrtinu představují rodiny, kde sportuje pouze
jeden z rodičů. Kromě kategorie mladších mužů převažují
u ostatních kategorií dospělých ti, kteří sportují jen
neorganizovaně. V případě žen je to dokonce více než 70 %.
Nejpopulárnějšími sporty mezi mladšími ženami je běh,
cyklistika, plavání a turistika. Především plavání je ve srovnání
s jinými městy velice populární.

Relativně vysoké popularitě se mezi mladšími ženami těší také
fitness, in-line, tanec, badminton nebo běžecké lyžování,
u starší kategorie dominuje cyklistika, plavání, turistika
či běžecké lyžování.
Po běhu je nejpopulárnějším sportem mezi mladšími muži fotbal,
následuje cyklistika, fitness, plavání a workout. Vysoké popularitě
se těší také bike, tenis, lezení nebo hokejbal. Starší muži
preferují cyklistiku, běh, nebo plavání. Vysoké četnosti dosahuje
bike, běžky, badminton a sportovní rybolov.
Mezi muži převládala nespokojenost se stavem sportovní haly
a umělým trávníkem v areálu Letního stadionu. Dále muži
vyjadřovali nespokojenost se stavem povrchu a zázemím
hokejbalového hřiště, obdobně část mužů postrádá lepší zázemí
a regeneraci na Letním stadionu. Výrazná část je nespokojena
se stavem stěny na bouldering v areálu sportovní haly. Muži
rovněž deklarovali nespokojenost se stavem volně dostupných
hřišť na území města, například v Janderově ulici, Fibichově, Víta
Nejedlého, Svěchyňově nebo Na Větrníku.
Mnozí respondenti se rovněž vyjadřovali ke stavu cyklostezek,
dominovala nespokojenost se stavem cyklostezky do Slatiňan
(úzká, nerovnosti, přeplněnost) nebo nevyhovující přístup
na Podhůru. Muži jsou dále nespokojeni se stavem sauny,
absencí osvětlení atletické dráhy nebo počtem hodin pro veřejné
bruslení.
Ženy se v mnohém shodovaly s muži, v tomto případě se jednalo
například o nedostatek hodin veřejného bruslení, stav a zázemí
pro bouldering, nevyhovující propojení sauny a bazénu nebo stav
cyklostezky do Slatiňan.
V případě cyklostezek velká část žen uváděla, že by si přály jejich
lepší propojení napříč městem i směrem do okolních sídel. Dále
ženy uváděly horší sportovní vybavenost v některých lokalitách
(např. kolem ulic Topolská a Palackého tř.) nebo nedostatečnou
údržbu některých volně dostupných hřišť.
Z hlediska potřeby nových sportovišť muži nejčastěji deklarovali
zájem o lezeckou stěnu, workout a discgolf. Dále uváděli
potřebu menšího hřiště s umělou trávou pro malou kopanou nebo
sportovní halu. Část mužů zmiňovala potřebu rozšíření sítě
cyklostezek či potenciál využití druhé ledové plochy. Také ženy
projevovaly zájem o lezeckou stěnu, hřiště pro discgolf
a ledovou plochu.
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA
V následující části jsou předmětem analýzy sportovní zařízení v majetku města. Cílem šetření bylo popsat základní parametry
sportovních zařízení, jejich stav a prostorovou distribuci na území města. Předmětem zájmu byly rovněž cyklostezky a cyklotrasy.

Tabulka 4.1 Sportovní zařízení provozovaná Sportovními areály města Chrudim
Číslo

Název zařízení

Adresa

Parcelní
číslo

Rozměry
sportovní
plochy
102x68, 400

Povrch

Cílová skupina

Poznámky

Stav

ANO

fotbal
atletika

spolky, školy,
veřejnost

potenciál dalšího
rozvoje
bezprostředního okolí
stadionu, odstranění
betonových tribun

částečně
vyhovující

přírodní
trávník

ANO

fotbal

spolek

_

vyhovující

106x68

UMT

ANO

fotbal

spolky, školy,
veřejnost

nutná výměna povrchu nevyhovující

1781/3

100x60

přírodní
trávník

ANO

atletika

spolky, školy

_

vyhovující

V Průhonech
685, Chrudim

1781/3

18x9 (2x)

antuka

ANO

volejbal

spolky

_

vyhovující

Hokejbalové
hřiště

V Průhonech
503, Chrudim

1789/2

52x26

asfalt

ANO

hokejbal

spolky,
veřejnost

zázemí v herně
stolního tenisu

částečně
vyhovující

SA7

Plavecký
bazén

V Průhonech
503, Chrudim

1906/1

25x12

vodní
plocha

ANO

vodní sporty,
relaxace

školy, spolky,
veřejnost

součástí tobogán,
finská sauna, potenciál
vyhovující
rozšíření služeb,
modernizace zázemí

SA8

Letní
koupaliště

V Průhonech
503, Chrudim

2083/1

3734

vodní
plocha

ANO

vodní sporty,
relaxace

školy, spolky,
veřejnost

vyhovující

SA9

Zimní
stadion

V Průhonech
183, Chrudim

6496

60x30

ledová
plocha

ANO

lední hokej,
krasobruslení,
bruslení

školy, spolky,
veřejnost

potenciál rozšíření
vyhovující
zázemí, převis
poptávky nad nabídkou

SA10

Dopravní
hřiště

Pardubická 208,
Chrudim

867/1

82x25

asfalt

NE

cyklistika,
školy,
dopravní výuka veřejnost

potenciál rozšíření
provozní doby

vyhovující

K Píšťovům,
Chrudim

1834/1

4455

beton

NE

skateboarding
koloběžky

veřejnost

potenciál rozvoje
osvětlení, BMX

vyhovující

Tyršovo náměstí
12, Chrudim

990

45x23

palubovka

ANO

míčové hry

školy, spolky,
veřejnost

částečně
vyhovující

SA13 Tělocvična

Tyršovo náměstí
12, Chrudim

990

24x13

parkety

ANO

míčové hry,
cvičení

školy, spolky,
veřejnost

částečně
vyhovující

SA14 Zrcadlový sál

Tyršovo náměstí
12, Chrudim

990

19x5

umělý

ANO

cvičení, tanec

školy, spolky,
veřejnost

SA15

Gymnastická
tělocvična

Tyršovo náměstí
12, Chrudim

990

12,5x9

gymnastický
koberec

ANO

gymnastika

spolky,
veřejnost

nevyhovující

SA16

Sál pro
stolní tenis

Tyršovo náměstí
12, Chrudim

1095

ANO

stolní tenis

spolky,
veřejnost

částečně
vyhovující

SA17

Boulderová
stěna

Tyršovo náměstí
12, Chrudim

1095

ANO

bouldering

školy, spolky,
veřejnost

SA1

Letní stadion
V Průhonech

V Průhonech
685, Chrudim

1781/3
342/104

SA2

Novoměstská
Městský stadion
230, Chrudim

2293/2
2848/3
2324/1
2323/3

104x68

SA3

Tréninkové
hřiště UMT

V Průhonech
685, Chrudim

1781/3

SA4

Sektor
pro vrhačské
disciplíny

V Průhonech
685, Chrudim

SA5

Volejbalové
hřiště

SA6

SA11 Skatepark
SA12

30

Sportovní
hala

sektory pro
technické
disciplíny

přírodní
trávník

Zázemí Účel

umělý
povrch

3 stoly
na stolní tenis
umělý

nutná
celková rekonstrukce
objektu

úvaha o vhodnějším
prostoru

částečně
vyhovující

částečně
vyhovující
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Tabulka 4.2 Volně dostupná sportoviště na území města
Číslo

Název zařízení

Adresa

VH2

Hřiště
Markovice
Víceúčelové hřiště
Markovice

Sportovní, Markovice,
Chrudim
Sportovní, Markovice,
Chrudim

VH3

Hřiště Na Rozhledně

VH4

Rozměry
Parcelní
sportovní
číslo
plochy

Povrch

Účel

štěrk,
míčové hry
přírodní trávník

Poznámky

Stav

potenciál celkové
revitalizace hřiště

nevyhovující

_

vyhovující

nevyužívaná travnatá plocha
(v soukromém majetku)

částečně
vyhovující

1026/1

85x38

1026/1

36x18

Na Rozhledně,
Chrudim

916/1

57x35

Hřiště park Střelnice

park Střelnice, Chrudim

2661/1

22x14

antuka

míčové hry

VH5

Hřiště Na Výsluní

Na Výsluní, Chrudim

2461/2

18x9

asfalt

streetball

VH6

Hřiště Na Větrníku

Na Větrníku, Chrudim

5630

56x28

jemný štěrk

míčové hry

vhodná výměna povrchu, zlepšení
vybavení hřiště a oplocení

nevyhovující

VH7

Hřiště Na Šancích

Na Šancích, Chrudim

2435/26

25x12

asfalt

míčové hry

zlepšení vybavenosti

vyhovující

VH8

Hřiště Topolská 1

Topolská, Chrudim

2415/39

22x15

míčové hry

_

vyhovující

VH9

Hřiště Topolská 2

Topolská, Chrudim

2364/4

22x15

míčové hry

zlepšení vybavenosti

vyhovující

VH10 Hřiště Dr. Janského

Dr. Janského, Chrudim

2164/2

18x9

zpevněný
povrch
zpevněný
povrch
písek

volejbal

potenciál rozvoje hřiště
a efektivnější využití lokality

částečně
vyhovující

VH11 Venkovní posilovna,
V Průhonech

V Průhonech, Chrudim

344/3

8x8

umělý

workout

_

vyhovující

VH12 Hřiště U Stadionu 1

U Stadionu, Chrudim

1798/29

30x18

štěrk

míčové hry

částečně
vyhovující

VH13 Hřiště U Stadionu 2

U Stadionu, Chrudim

1798/29

26x14

štěrk

míčové hry

nutná rekonstrukce
povrchu hřiště
nutná rekonstrukce
povrchu hřiště, dovybavení hřiště

VH14 Hřiště B. Martinů

B. Martinů, Chrudim

3338

26x14

asfalt

míčové hry

dovybavení hřiště

VH15 Hřiště Škroupova

Škroupova, Chrudim

227/1

34x18

jemný štěrk

míčové hry

VH16 Hřiště Husova 1

Husova, Chrudim

3357/1

22x10

asfalt

míčové hry

dovybavení hřiště,
revitalizace povrchu
revitalizace povrchu

částečně
vyhovující
částečně
vyhovující
nevyhovující

VH17 Hřiště Husova 2

Husova, Chrudim

3357/1

22x10

asfalt

míčové hry

revitalizace povrchu

nevyhovující

VH18 Hřiště Smetanova

Smetanova, Chrudim

1187/2

24x10

asfalt

míčové hry

_

vyhovující

VH19 Hřiště Strojařů

Strojařů, Chrudim

969/1

20x10

antuka

míčové hry

nutná celková revitalizace hřiště

nevyhovující

VH20 Hřiště Pardubická

Pardubická, Chrudim

897/1

26x18

asfalt

míčové hry

_

vyhovující

VH21 Hřiště Palackého tř. 1

Palackého tř.,
Chrudim
Palackého tř.,
Chrudim

2692/17

24x14

asfalt

míčové hry

nutná celková revitalizace hřiště

nevyhovující

2692/13

22x10

asfalt

míčové hry

zvážení dalšího účelu

nevyhovující

VH22 Hřiště Víta Nejedlého

Víta Nejedlého, Chrudim

1439/6

18x10

zpevněný
povrch

míčové hry

celková revitalizace hřiště

nevyhovující

VH23 Sportovní plocha
Píšťovy

Píšťovy, Chrudim

1935/2

11690

přírodní trávník _

nevyhovující

VH24 Bývalá plochá dráha

K ploché dráze,
Chrudim

1200/1

17934

přírodní trávník různé

rozlehlá plocha s velkým
potenciálem
(v soukromém
rozlehlá
plochavlastnictví)
s velkým potenciálem

VH25 Singletrack
Podhůra

Podhůra, Chrudim

1592/1

1 700

bike

_

vyhovující

VH26 Pumptrack

Podhůra, Chrudim

1592/1

250

bike

další rozvoj areálu

vyhovující

VH27 Hřiště Vlčnov

Vlčnov, Chrudim

586/2

18x9

míčové hry

_

vyhovující

VH28 Venkovní posilovna
Topol

Topol, Chrudim

382/1

30x25

přírodní
povrch
přírodní
povrch
zpevněný
povrch
umělý povrch
přírodní trávník

workout

_

vyhovující

VH29 Hřiště Svěchyňova

Svěchyňova, Chrudim

2694/13

24x14

asfalt

míčové hry

celková revitalizace hřiště

nevyhovující

VH30 Hřiště Vestec

Vestec, Chrudim

2998/2

18x9

mlatový

míčové hry

_

vyhovující

VH31 Hřiště Medlešice 1

Medlešice, Chrudim

15/1

32x19

antuka

míčové hry

_

vyhovující

VH32 Hřiště Medlešice 1

Medlešice, Chrudim

15/1

32x32

štěrk

míčové hry

_

částečně
vyhovující

VH33 Venkovní posilovna
Podhůra

Podhůra, Chrudim

604/1

10x4

revitalizace prvků

vyhovující

VH1

VH22 Hřiště Palackého tř. 2

umělý

míčové hry

přírodní trávník míčové hry

přírodní povrch posilování

nevyužívané hřiště, potenciál změny částečně
účelu, zacílení na specifické skupiny vyhovující
vyhovující

nevyhovující

nevyhovující
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Na následující mapě je znázorněna prostorová distribuce volně
dostupných sportovišť na území města.1 Zeleně jsou znázorněna
sportoviště, která jsou ve vyhovujících nebo částečně vyhovujícím
stavu, červenou barvu mají sportoviště, která jsou
v nevyhovujícím stavu. Poloměr kruhu znázorňuje vzdálenost
300 m, což představuje přibližně 5 minut docházkové doby
od sportoviště. Ve většině případů jde o sportoviště pro míčové
sporty.

1

Z mapy tak vyplývá, že relativně vysoký počet nevyhovujících hřišť
se nachází v blízkosti centra města, podél Palackého třídy mezi
železniční tratí a Chrudimkou. V porovnaní s jiným městy lze
konstatovat, že Chrudim disponuje vysokým počtem volně
dostupných sportovišť relativně rovnoměrně rozmístěných
na území města, pozornost je však třeba věnovat nejen
technickému stavu, ale také účelu a využití těchto sportovišť.

Na mapě nejsou zobrazeny místní části Topol a Medlešice, kde jsou celkem 3 sportoviště.
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Povrch
sportoviště

Sociální zařízení

Dostupné pro veřejnost
ve všední dny

Dostupné pro veřejnost
o víkendech

Dostupné o letních
prázdninách

Cena za hodinu
pronájmu

Samostatný vchod na
sportoviště

Potenciál rozvoje

14x9

parkety

ano

ano

ne

20

0

ne

200

ano

nelze dál rozvíjet

vyhovující

20x10

litá podlaha

ano

ano

ano

4

22

ne

250

ano

nelze dál rozvíjet

bez správce

vyhovuje

16x10

parkety

ano

ne

ne

4

13

ne

200

ne

vyžaduje
rekonstrukci

tělocvična

bez správce

vyhovuje

21x11

polyuretan

ano

ne

ne

6

13

ne

230

ano

vyhovuje

Dr. Peška

tělocvična

bez správce

vyhovuje

21x11

polyuretan

ano

ne

ne

3

13

ne

230

ne

vyhovuje

Dr. Peška

hřiště

bez správce

vyhovuje

26x15

umělá tráva

ne

ne

ne

6

13

ne

nepůjčujeme ano

havarijní stav

Dr. Peška

hřiště

bez správce

vyhovuje

22x16

???

ne

ne

ne

6

13

ne

nepůjčujeme ???

vyhovuje

Dr.
J. Malíka

velká
tělocvična

školník

oprava
podlahy

300 m2

palubky

ano

ano

ne

4

-

ne

300

ano

-

Dr.
J. Malíka

malá
tělocvična

školník

oprava
podlahy

225 m2

palubky

ano

ano

ne

8

-

ne

250

ano

-

Dr.
J. Malíka

školní hřiště

správce
není

-

1100
m2

umělá tráva

ne

ne

ne

-

-

ne

-

ano

nelze bez stálého
správce
pronajímat

U Stadionu

tělocvična
malá

školník

nevyhovující
palubovka

6x10

palubovka
(parkety)

ano

ano

ne

0

0

Ano

270

ne

nutná výměna
palubovky

U Stadionu

tělocvična
velká

školník

nevyhovující
palubovka

11x22

palubovka
(parkety)

ano

ano

ne

0

0

Ano

330

ne

nutná výměna
palubovky

U Stadionu

běžecká
dráha

školník

vyhovující

80x5

tartan

ano

ano

ne

0

0

Ano

250

ne

U Stadionu

víceúčelové
hřiště

školník

vyhovující

11x22

umělá tráva

ano

ne

ne

0

0

Ne

250

ano

Základní
škola

Druh
Správce
sportoviště sportoviště

Stav
sportoviště

Školní
náměstí

tělocvična

školník

vyhovující

Školní
náměstí

tělocvična

školník

Dr. Peška

tělocvična

Dr. Peška

Počet neobsazených
všední dny
Počet neobsazených
hodin víkendy

Rozměry
sportoviště

Tabulka 4.3 Sportovní zařízení základních škol zřizovaných městem Chrudim
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Počet neobsazených
hodin víkendy

Dostupné o letních
prázdninách

Cena za hodinu
pronájmu

Samostatný vchod

tělocvična

Počet neobsazených
hodin všední dny

Střední
průmyslová
škola

Povrch

Dostupné pro
veřejnost
Dostupné o víkendech

Popis
Správce
(název)
sportoviště
sportoviště

Sociální zařízení

Škola

Rozměry
sportoviště

Tabulka 4.4 Sportovní zařízení středních škol a dalších institucí jiných zřizovatelů

30 x 17,5

parkety

ano

ano

ne

3

0

ne

400

ano

dřevěná
ano
palubovka

ano

ne

0

0

ne

450

ano

35 x 17

Dětský domov
se školou

tělocvična

správce

nevyhovující oprava
stropu,
palubovky

Dětský domov
se školou

fotbalové
hřiště

správce

vyhovující

44 x 24

umělá
tráva

ne

ne

ne

0

0

ne

_

ano

Dětský domov
se školou

víceúčelové
hřiště

správce

vyhovující

24 x 14

tartan

ne

ne

ne

0

0

ne

_

ano

školník

vyhovující

16x10

parkety

ano

ano

ne

8

0

ne

230

ne

Gymnázium
malá
Josefa Ressela tělocvična

školník

nemá
ochranu
oken, nelze
hrát míčové
hry

12x6

parkety

ano

ano

ne

21

0

ne

230

ne

Gymnázium
gymnastický
Josefa Ressela sál

školník

nelze
provozovat
míčové hry

14x12

parkety +
baletizol

ano

ano

ne

7

0

ne

250

ne

dva
Gymnázium
antukové
Josefa Ressela kurty na
volejbal

školník

vyhovující na
volejbal

2x
18x9

antuka

ano

ano

ne

0

0

ne

110

ano

Gymnázium
víceúčelové
Josefa Ressela hřiště

školník

vyhovující na
míčové hry

22x12

umělá
tráva

ano

ano

ne

0

0

ne

110

ano

SOŠ a SOU
obchodu a
služeb

tělocvična

správce

vyhovující

40x20

parkety

ano

ano ano

0

20

ne

550

ano

SOŠ a SOU
obchodu a
služeb

hřiště

správce

vyhovující

18x10

asfalt

ne

ano ano

30

30

ano

školník

vyhovující

12 x 22

parkety

školník

vyhovující

umělý
povrch

neobsazeno neobsazeno

vyhovující

obsazeno

správce
budov

obsazeno

Stav
sportoviště

Gymnázium
tělocvična
Josefa Ressela

Střední škola
zemědělská
tělocvična
a Vyšší
odborná
Střední škola
zemědělská
víceúčelové
hřiště
a Vyšší
odborná
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Následující mapa nabízí přehled základních škol zřizovaných městem Chrudim
(zeleně) a dalších školských institucí, které mají jiného zřizovatele (modře).
V případě institucí s jiným zřizovatelem se jedná o 3 střední školy, gymnázium,
speciální základní a praktickou školu a dětský domov se školou.

Kromě výše uvedených sportovních zařízení má vysoký význam
pro rozvoj sportu také lokalita Podhůra, která je provozována
společností Městské lesy Chrudim, s.r.o. Z hlediska sportovních
aktivit v této lokalitě lze využít následující sportovní zařízení:

§
§
§
§
§
§

Singltrek (1,7 km dlouhý jednosměrný okruh)
Pumptrek (dráha s terénními vlnami)
P-line (krátký okruh s terénními prvky)
Okružní trasa pro vozíčkáře
Areál pevných kontrol pro orientační běh
Fit okruh Kometa (5 km dlouhý okruh po lesních cestách)
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLKŮ A SOUKROMÁ ZAŘÍZENÍ
Kromě výše uvedených sportovních zařízení je na území města několik
sportovišť v majetku spolků nebo komerční zařízení a služby
v oblasti sportu a pohybových aktivit. Jedná se o následující:

36

§

Tenisový areál tenisového klubu TC Chrudim z.s.

§

Tělocvična Spolek BC Chrudim

§

Klubovna Kačeři Chrudim

§

Fitcentrum Chrudim

§

Hammer Gym

§

FitCentrum Buď Dobrý

§

Fitness Golem Chrudim

§

Relax Club

§

Fanatic Gym

Plán rozvoje sportu 2022 – 20 3 0
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CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

Cyklotrasa
Cyklostezka
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SHRNUTÍ SPORTOVNÍ VYBAVENOSTI
Z analýzy sportovní vybavenosti vyplývá, že město Chrudim
disponuje vysokým počtem sportovních zařízení ve svém
majetku. V minulosti došlo k převodu provozně náročných
sportovních zařízení z majetku spolků (tehdejších občanských
sdružení) do majetku města. Tento krok lze hodnotit pozitivně,
spolky se tak mohou soustředit na vlastní sportovní činnost,
zatímco provoz, opravy i investice řeší město prostřednictvím
vlastních organizací či pracovníků městského úřadu.
Z analýzy vyplývá, že organizace Sportovní areály města
Chrudim, s.r.o. provozuje celkem 17 sportovních zařízení, z nichž
je většina ve vyhovujícím stavu. Jak již bylo několikrát uvedeno
výše, zásadním problém celého sportovního prostředí v Chrudimi
je nevyhovující stav sportovní haly a vysoká vytíženost
některých sportovních zařízení.
Město dále disponuje vysokým počtem volně dostupných hřišť,
z nichž je několik v nevyhovujícím stavu či úplně nevyužívaných.
Některé lokality na území města tak mají horší sportovní
vybavenost. V souvislosti s výsledky dalších analýz se tak jeví jako
vhodné dále pokračovat v rozvoji venkovních posiloven.

38

Z terénní analýzy dále vyplývá, že na území města je vysoký počet
vhodných lokalit, kde taková zařízení realizovat. Zároveň by bylo
vhodné revitalizovat či rekonstruovat některá hřiště pro míčové
hry dále (například výměna povrchu, vybavení, osvětlení).
Základní školy disponují celkem 10 vnitřními a 4 venkovními
sportovišti. Většina sportovišť je ve vyhovujícím stavu, je třeba
pouze opravit povrchy tělocvičen ZŠ U Stadionu a ZŠ Dr. J. Malíka.
Chrudim je charakteristická také vysokým zastoupením
středních škol. Střední školy disponují celkem 13 sportovišti,
z nichž 7 je krytých. Téměř všechna sportoviště jsou dostupná
pro veřejnost ve všedních dnech, o víkendu jsou naopak
sportoviště většinou zavřená. Na území města je rovněž relativně
vysoký počet komerčních zařízení, která nabízejí především služby
v oblasti posiloven a fitness.
V porovnání s jinými městy disponuje Chrudim vysokým podílem
cyklostezek, je vhodné dále pokračovat v rozvoji, aby došlo
k propojení celé sítě a napojení na místní části i okolní sídla.
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Koncepční rozvoj města, formulace akčních plánu, evaluace plnění

Nevyhovující technický stav sportovní haly

Zastřešení provozu většiny sportovišť pod městskou společnost

Absence ubytovacích kapacit v areálech nejdůležitějších sportovišť

Webová prezentace sportovních zařízení

Horší dostupnost zimního stadionu pro veřejnost kvůli vytíženosti

Vysoký podíl km cyklostezek na území města v kontextu ČR

Převis poptávky nad nabídkou u některých sportovišť

Sport jako součást rozvoje cestovního ruchu

Nespokojenost některých obyvatel s ochotou personálu sportovišť

Chápání rozvoje sportu v širším kontextu rozvoje pohybových aktivit

Neodpovídající parkovací kapacity sportovních zařízení

Přítomnost moderního skateparku

Nízký podíl objemu sportovních dotací vzhledem k výdajům rozpočtu

Vysoký počet středních škol s vlastní infrastrukturou

Nevyhovující stav povrchu několika volně dostupných sportovišť

Nízké rozdíly mezi sportovními aktivitami dívek a chlapců

Nedokončené propojení města cyklostezkami

Přítomnost komerčních zařízení a služeb v oblasti sportu

Relativně vysoký podíl nesportujících dospělých obyvatel

Přítomnost vrcholových sportovních odvětví s dlouhou tradicí

Horší dostupnost Podhůry – chybějící cyklostezka

Komunikace mezi městským úřadem a sportovním prostředím

Nevyhovující stěna na bouldering a její zázemí

Zájem obyvatel o veřejné dění a oblast sportu

Horší efektivnost využití sportovních zařízení základních škol

Fungující spolupráce mezi některými školami a spolky

Nutné rekonstrukce dalších sportovních zařízení (plavecký bazén)

Areál Rekreačních lesů Podhůra

Nízká efektivnost využití Podhůry školami a obyvateli města

Chrudim jako spádové centrum pro okolní města a obce

Nevyhovující podmínky pro sportovní činnost některých spolků

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Další rozvoj a propojování sítě cyklostezek

Nízká motivace sportovních organizací podílet se na rozvoji sportu

Využití rekonstrukce sportovní haly pro rozvoj cestovního ruchu

Prohlubující se nerovnoměrné podmínky podpory sportu mezi
sportovními spolky

Efektivnější využití sportovních zařízení nabídkou pro soustředění

Pokračující nestabilní globální situace s negativními důsledky
na oblast sportu

Efektivnější využití Podhůry pro obyvatele i návštěvníky města

Neúspěšné žádosti o dotace ze strany státu

Rozvoj instalací pro workout v lokalitách s horší vybaveností

Odliv obyvatel do větších měst

Efektivnější využití přítomnosti sportovních organizací ve sportech
Sportovní oblast na okraji zájmu politické reprezentace města
populárních pro širokou veřejnost (lezení, pétanque, fotbal)
Alternativní ledová plocha pro veřejné bruslení

Nezájem zainteresovaných institucí o efektivnější provoz sportovních
zařízení (zejména zařízení škol)

Efektivnější využití sportovních zařízení škol

Prohlubující se problém nedostatku trenérů

Vysoká popularita neorganizovaných aktivit u dětí i dospělých

Pokračující pokles zájmu obyvatel o divácké sporty

Rozvoj sportovních aktivit pro zdravotně znevýhodněné osoby

Nestabilní objem dotací z rozpočtu města

Vysoká popularita individuálních aktivit mezi dívkami a ženami

Zánik či odliv tradičních a úspěšných sportovních odvětví

Důraz na kvalitu veřejně dostupných sportovišť v majetku města
Zvýšení pocitu bezpečí na sportovních zařízení (osvětlení)
Efektivnější využití popularity in-line
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HLAVNÍ VÝCHODISKA VIZE ROZVOJE SPORTU
Vize rozvoje sportu reaguje na dosavadní vývoj a současný stav
podpory a rozvoje sportu v Chrudimi, institucionální ukotvení
sportu a zároveň reflektuje hlavní poznatky analytické části.
Občané Chrudimi jsou aktivní nejen ve sportovních spolcích,
ale také individuálně při neorganizovaných aktivitách. S tím souvisí
převis poptávky nad nabídkou u některých zařízení nebo
požadavky obyvatel na kvalitnější služby.
Dokument bude reflektovat přítomnost a tradici specifických
sportovních odvětví. Důraz bude kladen na co nejefektivnější
využití potenciálu města v oblasti sportu.
§

Většina sportovních zařízení je ve vlastnictví města, Chrudim
navíc disponuje vlastní obchodní společností, prostřednictvím
které může koncepčně přistupovat k rozvoji sportovních
zařízení tak, aby splňovala technické požadavky, zajištovat
efektivní provoz a reagovat na potřeby obyvatel.

§

V rámci rozvoje sportovních zařízení bude kladen důraz
na rozšíření nabídky ubytovacích služeb, což je nejen
v souladu se záměry města v oblasti cestovního ruchu, ale také
důležitý předpoklad efektivního využití sportovních zařízení,
například pro potřeby sportovních soustředění.

§

Podpora sportu z rozpočtu města formou dotací je v porovnání
s dalšími městy relativně nízká, ačkoliv je část spolků
podporována nepřímo sníženou cenou pronájmů. Město se
tak bude snažit navýšit objem podpory tak, aby měly všechny
spolky motivaci rozvíjet vlastní činnost i směrem k veřejnosti.

Chrudim disponuje základní sportovní vybaveností, provozně
náročná sportoviště spravuje městská společnost. Ostatní
sportoviště provozuje město prostřednictvím vlastních pracovníků,
další provozují školy, spolky a komerční subjekty.
Město se bude v následujícím období soustředit především
na rekonstrukci nevyhovujících sportovních zařízení
a postupné rozšiřování své sportovní nabídky pro obyvatele,
sportovní organizace i návštěvníky města.
Vize rozvoje sportu vychází dále z následujících východisek:

§

Město Chrudim se bude soustředit na rozvoj podmínek
pro neorganizované aktivity, které u chrudimské populace
dominují. Město bude dále zvyšovat kvalitu a pestrost volně
dostupných hřišť, zaměří se rovněž na rozvoj venkovních
posiloven rovnoměrně na území města. Město tím bude
usilovat o zapojení dalších nesportujících obyvatel.

§

Chrudim dále naváže na dosavadní rozvoj cyklostezek
a bude usilovat o propojení centra města s již existujícími
cyklostezkami a další rozvoj cyklostezek, včetně propojení
centra města s lokalitou Podhůra.

§

Užší spoluprací se základními i středními školami se bude
město snažit navýšit kapacity pro využití sportovních zařízení
škol jak veřejností, tak sportovními spolky. Zároveň tím budou
zajištěny podmínky pro činnost spolků, jejichž činnost bude
omezena v době rekonstrukce sportovní haly.

CHRUDIM 2030: AKTIVNÍ OBYVATELÉ V AKTIVNÍM MĚSTĚ
VYUŽÍVAJÍCÍM SVÉHO POTENCIÁLU
Vize rozvoje sportu vnímá město Chrudim jako město
s aktivními obyvateli, kterým jsou vytvářeny podmínky
pro široké spektrum sportovních a pohybových aktivit
od spontánních, neformálních aktivit pro různé věkové
skupiny, přes organizované aktivity ve sportovních
organizacích, až po sport vrcholový, reprezentující město.
Představitelé města zároveň chápou sport jako efektivní
nástroj rozvoje města i v dalších oblastech, včetně jeho
multiplikačních efektů v ekonomické i sociální problematice.
Hlavní prioritou pro následující období bude rekonstrukce
sportovní haly, která poskytuje zázemí pro několik tradičních
sportovních odvětví, zároveň má potenciál nabízet
doprovodné služby v cestovním ruchu. Dotčené sportovní
organizace se budou aktivně podílet na formulaci parametrů
sportovní haly tak, aby vyhovovala specifikům chrudimských
sportovních odvětví a zároveň sloužila veřejnosti.

Paralelně s investičně náročnými projekty závislými
na externích zdrojích financování bude město rozvíjet volně
dostupná sportoviště a venkovní posilovny, které budou
cílit na potřeby obyvatel i návštěvníky města a zároveň
nepředstavují vysoké investiční výdaje pro rozpočet.
Chrudim dále bude, především prostřednictvím společnosti
Sportovní areály města Chrudim, rozvíjet sportovní areály
V Průhonech. Dále bude kladen důraz na rozšiřování sítě
cyklostezek, čímž dojde k propojení města s místními
částmi, okolními obcemi i vlastními sportovišti. Efektivnější
využití páteřní cyklostezky napříč centrem města bude mít
zároveň pozitivní vliv na zklidnění dopravy.
Město se v následujícím období také zaměří na intenzivnější
podporu činnosti sportovních organizací, které tak budou
více motivovány rozvíjet svoji činnost i nad rámec vlastních
soutěží směrem k veřejnosti.
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PRIORITIZACE OPATŘENÍ
Následující schéma naznačuje formulovaných opatření. Hlavní
prioritou je tedy Opatření 1.1, paralelně s tím by však mělo město
věnovat pozornost rozvoji podmínek také pro neorganizované
aktivity (Opatření 2.1), které dominují mezi chrudimskou populací
a v mnoha případech představují relativně nízké náklady pro

ORGANIZOVANÝ
SPORT

ZAJISTIT
STÁLOU

REKONSTRUOVAT
A

DOTAČNÍ
PODPORU
PRO

ROZŠIŘOVAT

ROZVOJ

KAPACITY

SPORTOVNÍCH

SPORTOVNÍ

AKTIVIT

HALY

PODPOROVAT
ROZVOJ

rozpočet města. Toto opatření je také nejméně podmíněné
získáním externích zdrojů financování. Právě získání dotační
podpory z jiných zdrojů může však uspořádání cílů a dílčích
opatření zásadně ovlivnit.

2022
2023

V
PRŮHONECH

2024
2025

INFRASTRUKTURU
NEORGANIZOVANÉ
SPORTOVNÍ
AKTIVITY

ROZVÍJET
A
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2026
2027
2028
2029
2030
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PRIORITA 1
ZAJIŠŤOVAT ROZVOJ A KVALITNÍ PÉČI O SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, AREÁLY
A PLOCHY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PRO SPORT A AKTIVNÍ ODPOČINEK
O PAT Ř E N Í 1 . 1 .

REKONSTRUOVAT A ROZŠIŘOVAT KAPACITY SPORTOVNÍ HALY
Návaznost na Strategický plán rozvoje města:
C.2.4 Zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály a plochy ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku
C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
Návaznost na další dokumenty:
Koncepce rozvoje cestovního ruchu, územní plán
Opodstatnění a současný stav:
Dlouhodobě neudržitelný technický stav sportovního zařízení, rozšíření kapacit sportovní infrastruktury města
a zajištění vyhovujících tréninkových a soutěžních podmínek pro tradiční sportovní odvětví (futsal, gymnastika,
házená, basketbal) i pro neorganizované aktivity obyvatel (boulder). Podpora pořadatelství sportovních akcí
krajského a národního významu. Rozvoj ubytovacích kapacit sportovních zařízení, zatraktivnění centra města.
Důsledky pro rozvoj sportu:
Vyhovující tréninkové a soutěžní podmínky pro sportovní organizace, zvýšení komfortu pro diváky, zvýšení
sounáležitosti obyvatel s reprezentací města.
Cílový stav:

Rozšíření kapacit pro činnost sportovních organizací.

Cílová skupina:

Sportovní organizace, obyvatelé Chrudimi a okolních sídel, návštěvníci města.

Velikost cílové skupiny:

50 000

Hlavní indikátor hodnocení:

Dokončení rekonstrukce a otevření sportovní haly

Multiplikační efekt a vliv na další rozvoj města:
Pokles provozních výdajů sportoviště, efektivnější využití sportovní haly, pořádání sportovních i kulturních
akcí, revitalizace lokality a zkvalitnění veřejného prostoru v blízkosti centra města.
Hlavní aktéři realizace:

Odbor investic MěÚ

Zapojení dalších aktérů:

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., sportovní spolky

Nástroje realizace:
Aktivita 1.1.1.

Rekonstruovat současný objekt sportovní haly

Aktivita 1.1.2.

Rozšířit kapacitu sportovní haly

Aktivita 1.1.3.

Rozvíjet a rekonstruovat doprovodnou infrastrukturu a zázemí sportovní haly
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O PAT Ř E N Í 1 . 2 .

ROZVÍJET SPORTOVNÍ AREÁLY V PRŮHONECH
Návaznost na Strategický plán rozvoje města:
C.2.4 Zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály a plochy ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku
C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
Návaznost na další dokumenty:
Koncepce rozvoje cestovního ruchu, územní plán
Opodstatnění a současný stav:
Nevyhovující technický stav některých sportovních zařízení, zvýšení ekonomické efektivnosti a efektivity
využití sportovních zařízení, zvýšení komfortu pro sportovní organizace, obyvatele a návštěvníky města.
Absence ubytovacích kapacit pro potřeby uživatelů sportovišť.
Důsledky pro rozvoj sportu:
Efektivnější využití sportovních areálů, rozšíření nabídky pro obyvatele, sportovní
organizace i návštěvníky města.
Cílový stav:

Kompaktní sportovní lokalita s širokou nabídkou využití pro spolky i veřejnost.

Cílová skupina:

Sportovní organizace, návštěvníci města, obyvatelé města a okolních sídel.

Velikost cílové skupiny:

90 000+

Hlavní indikátor hodnocení:

Počet dokončených rekonstrukcí

Multiplikační efekt a vliv na další rozvoj města:
Pokles provozních výdajů, zvýšení návštěvnosti, profilování města jako přívětivého
pro sportovní soustředění, zvýšení příjmů v oblasti gastronomie.
Hlavní aktéři realizace:

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., Odbor investic MěÚ

Zapojení dalších aktérů:

Sportovní spolky, veřejnost

Nástroje realizace:
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Aktivita 1.2.1.

Vybudovat sportovní ubytovnu

Aktivita 1.2.2.

Rekonstruovat plavecký bazén

Aktivita 1.2.3.

Rekonstruovat povrch hřiště pro hokejbal

Aktivita 1.2.4.

Rekonstruovat povrch UMT tréninkového hřiště

Aktivita 1.2.5.

Rekonstruovat atletickou dráhu

Aktivita 1.2.6.

Rozšířit zázemí zimního stadionu

Aktivita 1.2.7.

Vybudovat novou sportovní halu
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PRIORITA 2
PODPOROVAT DOSTATEČNĚ ŠIROKOU NABÍDKU SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
O PAT Ř E N Í 2 . 1 .

ROZVÍJET INFRASTRUKTURU PRO NEORGANIZOVANÉ
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Návaznost na Strategický plán rozvoje města:
C.2.4 Zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály a plochy ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku
C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
Návaznost na další dokumenty:
Koncepce rozvoje cestovního ruchu, územní plán
Opodstatnění a současný stav:
Vysoký podíl obyvatel všech věkových skupin preferujících neorganizované aktivity, relativně nízké náklady
na realizaci sportovních zařízení, zapojení nesportujících obyvatel do sportovních a pohybových aktivit.
Důsledky pro rozvoj sportu:
Zvýšení atraktivity města pro obyvatele i návštěvníky, rozšíření sportovní nabídky
a zvýšení dostupnosti sportu v různých lokalitách města.
Cílový stav:

Zvýšení počtu sportovních zařízení pro neorganizované aktivity.

Cílová skupina:

Obyvatelé města a okolních obcí, obyvatelé se zdravotním znevýhodněním, návštěvníci města.

Velikost cílové skupiny:

20 000

Hlavní indikátor hodnocení:

Počet revitalizovaných sportovišť (počet nových sportovišť)

Multiplikační efekt a vliv na další rozvoj města:
Spokojenost obyvatel se sportovní nabídkou, posilování sociálních vazeb, zvýšení
tělesné zdatnosti a zdraví obyvatel.
Hlavní aktéři realizace:

Odbor investic MěÚ

Zapojení dalších aktérů:

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., Městské lesy Chrudim, s. r. o., sportovní spolky

Nástroje realizace:
Aktivita 2.1.1.

Rozvíjet podmínky pro workout

Aktivita 2.1.2.

Realizovat novou lezeckou stěnu

Aktivita 2.1.3.

Revitalizovat volně dostupná hřiště

Aktivita 2.1.4.

Hledat vhodné lokality pro další druhy sportů – okruh pro in-line, hřiště pro discgolf
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O PAT Ř E N Í 2 . 2 .

ROZVÍJET A PROPOJOVAT SÍŤ CYKLOSTEZEK
Návaznost na Strategický plán rozvoje města:
C.2.4 Zajišťovat kvalitní péči o sportovní zařízení, areály a plochy ve vlastnictví města k aktivnímu odpočinku
C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
Návaznost na další dokumenty:
Koncepce rozvoje cestovního ruchu, územní plán
Opodstatnění a současný stav:
Vysoká popularity cyklistiky mezi obyvateli, nedokončená síť cyklostezek.
Důsledky pro rozvoj sportu:
Dostupnost sportovních zařízení a služeb bezmotorovou dopravou, nižší zatížení
parkovacích kapacit.
Cílový stav:

Nových 5 km cyklostezek

Cílová skupina:

Obyvatelé města a okolních sídel, návštěvníci města.

Velikost cílové skupiny:

35 000

Hlavní indikátor hodnocení:

Počet nových km cyklostezek

Multiplikační efekt a vliv na další rozvoj města:
Zvýšení bezpečnosti pohybu po městě, zlepšení životního prostředí, zvýšení tělesné
zdatnosti a zdraví obyvatel.
Hlavní aktéři realizace:

Odbor investic MěÚ, Odbor dopravy MěÚ, Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje MěÚ

Zapojení dalších aktérů:

Městské lesy Chrudim, s. r. o.

Nástroje realizace:
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Aktivita 2.2.1.

Bezpečně propojit lokalitu Podhůra s centrem města

Aktivita 2.2.2.

Napojit centrum města na síť cyklostezek

Aktivita 2.2.3.

Propojit město s místními částmi a okolními sídly
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PRIORITA 3
PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ PODPOROVAT TRADIČNÍ I NOVĚ VZNIKAJÍCÍ
SPORTOVNÍ AKCE A INSTITUCE
O PAT Ř E N Í 3 . 1 .

ZAJISTIT STABILNÍ DOTAČNÍ PODPORU PRO ROZVOJ
SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Návaznost na Strategický plán rozvoje města:
C.2.3 Podporovat tradiční i nově vznikající sportovní akce a instituce
C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
Návaznost na další dokumenty:
Koncepce rozvoje cestovního ruchu, Koncepce rozvoje školství
Opodstatnění a současný stav:
Relativně nízká podpora sportu z rozpočtu města, potenciál efektivnější spolupráce a využití sportovní
infrastruktury, zlepšení a zkvalitnění informovanosti a propagace sportu. Potenciál spolupráce se středními
školami, zapojení do sportu nesportující části populace.
Důsledky pro rozvoj sportu:
Zlepšení podmínek pro činnost sportovních organizací, efektivnější využití sportovních zařízení.
Cílový stav:

Udržení a navýšení objemu podpory sportu a využití sportovních zařízení.

Cílová skupina:

Sportovní spolky a široká veřejnost.

Velikost cílové skupiny:

30 000

Hlavní indikátor hodnocení:

Objem sportovních dotací (Kč)

Multiplikační efekt a vliv na další rozvoj města:
Zvýšení spokojenosti obyvatel, větší konkurenceschopnost sportovních organizací.
Hlavní aktéři realizace:

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ, Sportovní areály města
Chrudim, Komise pro mládež a sport

Zapojení dalších aktérů:

sportovní spolky, školy

Nástroje realizace:
Aktivita 3.1.1.

Udržení a navýšení objemu sportovních dotací z rozpočtu města

Aktivita 3.1.2.

Podporovat vrcholový sport

Aktivita 3.1.3.

Finančně podporovat sportovní programy pro veřejnost

Aktivita 3.1.4.

Podporovat spolupráci škol a sportovních organizací

Aktivita 3.1.5.

Rozšířit dostupnost sportovních zařízení škol
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
REKONSTRUOVAT A ROZŠIŘOVAT KAPACITY SPORTOVNÍ HALY

OPATŘENÍ 1.1.

Název aktivity

Současný stav
rozpracovanosti

Odhad
nákladů (Kč)

Aktivita 1.1.1.
Rekonstruovat současný

Rozpočet města,
Stavební povolení

90 000 000

objekt sportovní haly
Aktivita 1.1.2.
Rozšířit kapacitu
sportovní haly

Potenciální
zdroje
financování

NSA, rozpočet
Pardubického kraje
Rozpočet města,

Projektová
dokumentace

50 000 000

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktivita 1.1.3.

Rozpočet města,

Rozvíjet a rekonstruovat

Projektová

doprovodnou infrastrukturu

dokumentace

60 000 000

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktéři
realizace

SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ

SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ

SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ

Termín
dokončení

2024

2026

Indikátor
hodnocení

Dokončení
rekonstrukce

Navýšení počtu m²
sportovních ploch
Počet lůžek

2026

Počet parkovacích
míst

a zázemí sportovní haly

ROZVÍJET SPORTOVNÍ AREÁLY V PRŮHONECH

OPATŘENÍ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Vybudovat sportovní
ubytovnu

Rozpočet města,

Projektová
dokumentace

20 000 000

Pardubického kraje

Aktivita 1.2.2.
Rekonstruovat plavecký

Rozpočet města,
Studie

30 000 000

bazén

Rozpočet města,
0

1 000 000

hřiště pro hokejbal

Rozpočet města,
Projekt

10 000 000

tréninkového hřiště

Rozpočet města,
Projekt

15 000 000

dráhu

Rozpočet města,
0

20 000 000

stadionu

Rozpočet města,
Studie

dle rozsahu

halu

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ
SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ
SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ
SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ
SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ
SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ

SAM Chrudim
Odbor investic MěÚ

2025

2027

Aktivita 2.1.1.
0

pro workout

stěnu

48

Dokončení
rekonstrukce

2025

Otevření nové plochy

2024

Výměna povrchu

2024

2027

2030

500 000
(1 sestava)

Rozpočet města

Odbor investic MěÚ

průběžně

Rozpočet města

Odbor investic MěÚ

2025

Aktivita 2.1.2.
Realizovat novou lezeckou

Počet nových lůžek

Dokončení
rekonstrukce
Počet m² nových
ploch

Otevření sportoviště

ROZVÍJET INFRASTRUKTURU PRO NEORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY

OPATŘENÍ 2.1.

Rozvíjet podmínky

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktivita 1.2.7.
Vybudovat novou sportovní

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktivita 1.2.6.
Rozšířit zázemí zimního

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktivita 1.2.5.
Rekonstruovat atletickou

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktivita 1.2.4
Rekonstruovat povrch UMT

NSA, rozpočet
Pardubického kraje

Aktivita 1.2.3
Rekonstruovat povrch

NSA, rozpočet

0

6 000 000

Počet nových sestav
za rok

Otevření lezecké
stěny
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Aktivita 2.1.3.
Revitalizovat

Počet revitalizovaných
0

dle rozsahu

Rozpočet města

Odbor investic MěÚ

průběžně

volně dostupná hřiště

hřišť

Aktivita 2.1.4.
Hledat vhodné lokality pro
další druhy sportů – okruh

(nově otevřených)

0

_

veřejnost, vedení města,

_

Odbor investic MěÚ

Uspořádání veřejné
2023

diskuse, určení
lokality

pro inline, hřiště pro discgolf

ROZVÍJET A PROPOJOVAT SÍŤ CYKLOSTEZEK

OPATŘENÍ 2.2.

Odbor investic MěÚ,
Aktivita 2.2.1.
Bezpečně propojit lokalitu
Podhůra s centrem města

Plán přeložení
komunikace

Odbor dopravy MěÚ,
30 000 000

Rozpočet města

Odbor územního

2027

Dokončení napojení

plánovaní a regionálního
rozvoje MěÚ

Aktivita 2.2.2.
Napojit centrum města na síť cyklostezek
Odbor investic MěÚ,
Cyklostezka Na Ostrově

Projekt

5 000 000

Rozpočet města

Odbor dopravy MěÚ,
Odbor územního

2028

Počet nových metrů
cyklostezek

plánovaní a regionálního
rozvoje
MěÚ
Odbor
investic
MěÚ,
Cyklostezka Střelnice

Studie

9 000 000

Rozpočet města

Odbor dopravy MěÚ,
Odbor územního

2028

Počet nových metrů
cyklostezek

plánovaní a regionálního
Aktivita 2.2.3.
Propojit město s místními

Rozpočet města,
Záměry

5 000 000

částmi a okolními sídly

rozpočty obcí,
rozpočet kraje

rozvoje
MěÚ
Odbor
investic
MěÚ,
Odbor dopravy MěÚ,
Odbor územního

2030

počet nových metrů
cyklostezek

plánovaní a regionálního
rozvoje MěÚ

ZAJISTIT STABILNÍ DOTAČNÍ PODPORU PRO ROZVOJ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

OPATŘENÍ 3.1.
Aktivita 3.1.1.

1 500 000

Udržet stabilní objem
sportovních dotací

0

(navýšení

Odbor školství, kultury,
Rozpočet města

současného stavu)

z rozpočtu města

sportu a památkové péče

2023

Kč

MěÚ

pro organizovaný sport
Odbor školství, kultury,
Aktivita 3.1.2.
Podporovat vrcholový sport

0

v rámci Aktivita 3.1.1.

Rozpočet města

sportu a památkové péče
MěÚ, Komise pro mládež

Objem prostředků na
2024

sportu

a sport
Aktivita 3.1.3.
Finančně podporovat

sportovní spolky,
0

20 000

Rozpočet města

sportovní programy

50 000

akcí

Rozpočet města

školy, základní školy, SAM

2024

Počet zapojených škol

Chrudim, Městské lesy

Aktivita 3.1.5.
sportovních zařízení škol

Počet uspořádaných

sportovní spolky, mateřské
0

a sportovních organizací
Rozšířit dostupnost

2023

lesy Chrudim

pro veřejnost
Aktivita 3.1.4.
Podporovat spolupráci škol

SAM Chrudim, Městské

podporu vrcholového

Rozpočet města /
0

_

rozpočet
Pardubického kraje

Chrudim
základní a střední školy

2023

Počet hodin využitých
veřejností
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ
Plán rozvoje sportu by měl být postupně implementován
prostřednictvím ročních akčních plánů, které by měly být vždy
schváleny pro následující rok, včetně disponibilního rozpočtu,
definování dalších zdrojů financování a aktérů, kteří se budou
podílet na jeho realizaci.
Hlavním subjektem zodpovědným za zpracování akčního plánu by
měl být Strategický tým, který by příslušné aktivity konzultoval
s dotčenými organizacemi či osobami. Akční plán by měl následně
obsahovat podrobněji rozpracované aktivity, případně dílčí
projekty, které by byly dalším stupněm realizace aktivit.

Na konci každého roku by mělo dojít k revizi uskutečněných
opatření, aktivit či projektů Strategickým týmem, poté by měl být
formulován akční plán pro následující rok. V úvahu by měly být
brány také možnosti externího financování investičních projektů.
Akční plán by měl rovněž vycházet z Metodiky pro tvorbu
akčního plánu města Chrudim. V souladu s Metodikou by také
mělo být prováděno hodnocení socioekonomického přínosu
konkrétních aktivit. Organizační zajištění hodnocení provádí Odbor
územního plánování a regionálního rozvoje. Za účelem hodnocení
budou pro dílčí aktivity zpracovány tzv. karty projektu.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Veřejně dostupná hřiště a jejich vazba na cyklostezky a cyklotrasy

Cyklotrasa
Cyklostezka
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PŘÍLOHY

Příloha č. 2 Střední školy a další zařízení s jiným zřizovatelem (modře) a základní školy zřizované městem
Chrudim (zeleně) a jejich vazba na cyklostezky a cyklotrasy

Cyklotrasa
Cyklostezka
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Příloha č. 3 Sportovní areály a jejich vazba na cyklostezky a cyklotrasy

Cyklotrasa
Cyklostezka
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PŘÍLOHY

Příloha č. 4 Příklad nevyhovujícího povrchu hřiště (Palackého třída)

Zdroj: Vlastní šetření autora.

Příloha č. 5 Příklad nevyhovujícího povrchu hřiště (Husova ulice)

Zdroj: Vlastní šetření autora.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 6 Příklad vhodné stinné lokality pro workout (Topolská 752)

Zdroj: Vlastní šetření autora.

56

Plán rozvoje sportu 2022 – 2 0 30

PŘÍLOHY

Příloha č. 7 Příklad efektivního využití volně dostupných hřišť

Příloha č. 8 Příklad propojení sportovního hnutí a škol
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PŘÍLOHY

POUŽITÉ ZDROJE
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2021–2028.

Dostupné z: https://www.chrudim.eu/

Koncepce školství města Chrudimi 2018–2028.

Dostupné z: https://www.chrudim.eu/

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích.

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xe

Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018–2025.

Dostupné z: https://www.pardubickykraj.cz

Sport 2030.

Dostupné z: https://www.facebook.com/sport2030pb

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015–2030.

Dostupné z: https://www.chrudim.eu/

Trenéři ve škole.

Dostupné z: https://www.facebook.com/treneriveskole
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