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Článek I. 
Úvod 

(1) Plán rozvoje sportu města Sezemice (dále jen „dokument“) je střednědobý dokument 
zpracovaný na období 2021–2027. Je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v 
závislosti na prioritách a potřebách města. 

(3) Cílem tohoto dokumentu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit 
způsob financování podpory sportu ve městě. 

(4) Důležitých krokem je i propagace sportu, informovanost veřejnosti, spolupráce se spolky 
působícími na území města a v jejím okolí, spolupráce s místní mateřskou a základní 
školou, která má pozitivní vliv na oblíbenost sportu u dětí v útlém věku.  

(5) Dokument Plán rozvoje sportu dává důraz na spolkový a kulturní život, sportovní vyžití a 
další zájmové a volnočasové aktivity. Důležitým prvkem je nabídnutí smysluplného trávení 
volného času všem věkovým skupinám. 

(6) Dokument Plán rozvoje sportu je aktualizován v souladu se schváleným Strategickým 
plánem rozvoje města Sezemice, který je nadřazeným strategickým dokumentem.  

Článek II. 
Základní pojmy 

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické 
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech 
úrovních či rozvoj společenských vztahů. 

Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity 
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou 
pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální 
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. 

Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně 
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované 
aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových 
činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, zřízené za 
účelem zajišťovaní a provozování sportu a pohybových aktivit občanů. 

Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná 
aktivita sportovního charakteru. 

Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo 
dobrovolný činovník, podílející se na zajištěni činnosti spolku bez nároku na odměnu. 
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném 
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla 
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci. 

Komise sportu – fakultativně zřizovaný poradní orgán rady města. Jeho členy jsou rovněž 
dobrovolníci podílející se na sportovních činnostech ve městě. 
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Článek III. 
ÚLOHA MĚSTA V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU 

(1) Obce dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti 
vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 
• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
• zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
• kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení, 
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci 

a zajišťuje jeho provádění. 

(2) Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. 
Obce se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve 
prospěch obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných 
zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s 
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 
péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje 
zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). 

Článek IV. 
MĚSTO SEZEMICE 

(1) Město Sezemice se rozkládá v katastrálních územích Dražkov nad Labem, Lukovna, 
Sezemice nad Loučnou, Počaply nad Loučnou, Kladina, Velké Koloděje a Veská. Součástí 
města Sezemice jsou následující přisloučené části: Dražkov, Lukovna, Počaply, Kladina, 
Velké Koloděje a Veská. Celková plocha území města je 2 215,5 ha. Hustota zalidnění 
obce je 171,43 obyvatel na km2 při počtu téměř 3900 obyvatel. Nadmořská výška města je 
225 m n. m.  

(2) Město Sezemice leží při řece Loučné nedaleko polabské dominanty, Kunětické hory 
zhruba 6 km severovýchodně od krajského města Pardubice. Patří k nejstarším sídlištím 
Pardubického kraje. Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo 
předurčeno polohou toků řek Labe a Loučné, dříve zvané Trstenice, později Mejtka. Po 
jejich březích vedly prastaré kupecké stezky. Podél Loučné vedla od pradávna důležitá 
obchodní cesta, nazývaná Trstenická stezka, která směřovala na Moravu. Na starobylý 
původ Sezemice lze usuzovat z jejich názvu odvozeného z ryzího staroslovanského jména 
„Sezema“. Slovem „sezemici“ údajně označovali Slované starousedlíky na územích, která 
osídlovali. Není tedy vyloučeno, že při příchodu Slovanů bylo území dnešních Sezemic 
osídlené původními předslovanskými obyvateli. 

(3) Sport a kultura ve městě má dlouholetou tradici. Oddíl kopané zde byl založen v roce 1919 
a trvá dodnes, i když jeho výsledky v současné době nejsou takové, jaké měli jeho 
zakladatelé. Novým sportem je pétanque. Velmi dobré výsledky vykazují hasiči. Sbor byl 
založen v roce 1881 a trvá do dnes jako spolek Hasiči Sezemice, z.s. Jeho součástí jsou 
soutěžní družstva v požárním sportu, která se účastní mnoha závodů v okresním přeboru 
a poté i v krajském kole, každoročně se účastní celostátního přeboru. Hasiči Sezemice, 
z.s. pořádají pod záštitou města i vlastní soutěž „Braňáček“, které se účastní dětská 
družstva mladých hasičů z celé republiky.  

(4) Město Sezemice disponuje bohatým kulturním a sportovním zázemím. Reprezentativní 
víceúčelový sál v budově radnice je dnes plně využívaný pro kulturní a společenské akce. 

(5) Ve městě je mateřská škola a základní škola. 
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Tab. 1 Souhrnné informace o obci 

Název Sezemice 

Status Obec 

Rozloha k 1.1.2017 (ha) 2 215,5  
Počet obyvatel k 1.1.2017 3928 

Nadmořská výška (m n.m.) 225 

části obce 
Sezemice, Dražkov, Lukovna, Kladina, 
Počaply, Velké Koloděje, Veská,  

Katastrální území 

Sezemice nad Loučnou, Dražkov nad 
Labem, Lukovna, Kladina, Počaply nad 
Loučnou, Velké Koloděje, Veská 

Adresa obecního úřadu Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice 

Starosta Martin Staněk 

NUTS I (stát) Česká republika 

NUTS II (region soudržnosti) Severovýchod 

NUTS III (kraj) Kraj Pardubický 

NUTS IV (okres) Pardubice 

NUTS V (obec) Sezemice 

Obec s rozšířenou působností (ORP) Pardubice 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Pardubice 

PSČ 533 04   

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Loučná 

Místní akční skupina (MAS) MAS Region Kunětické hory 

Město k 01.01.2021 mělo 3928 trvale žijících obyvatel. Rozloha katastrálního území činí 
2215,5 ha a nadmořská výška města je 225 m n.m. V tabulce 2. je uveden vývoj celkového 
počtu obyvatel obce od roku 2013 do roku 2020. Dle níž uvedené tabulky je patrné, že celkový 
počet obyvatel obce během posledních 8 letech pozvolna roste.  

Tab. 2 Počet obyvatel v období 2013–2020 vždy k 1.1. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Obyv. 3556 3580 3616 3652 3709 3766 3858 3899 

zdroj: Český statistický úřad 

Město Sezemice patří mezi dynamicky se rozvíjející obec. V nadcházejících letech vznikne 
další lokalita k bydlení, jež povede k dalšímu nárůstu počtu obyvatel. Průměrný věk 
obyvatelstva je kolem 41 let. Město se rozvíjelo především v oblastech, jako jsou podmínky 
pro sociální služby, vzdělání, rozvoj podnikání a rozvoj bydlení. Upozaděná pak byla oblast 
pro zlepšení podmínek k aktivnímu i pasivnímu trávení volného času obyvatelstva, zázemí pro 
společensky komunitní život, a také pro sportovní vyžití.  
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Článek V. 
Současný stav 

Ve městě je možné pro volnočasové a sportovní aktivity využívat zařízení základní školy, 
sportovních klubů a spolků. Sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých jsou 
v zimě směřovány do tělocvičny školy, na střelnici, do prostor Prosportu v Lukovně a v případě 
příznivých klimatických podmínek na ledovou plochu na Mlynářce nebo na pohyb na běžkách 
pro sezemickém okolí. V období od jara do podzimu jsou sportovní a volnočasové aktivity 
směřovány na školní hřiště, na hřiště TJ Spartak, na loděnici v Lukovně, do areálu střeleckého 
klubu, do areálu kynologického spolku a do přírody.  

Ve městě se nachází bezplatné sportoviště a veřejné prostranství pro aktivní a sportovní vyžití 
obyvatel. Město disponuje asfaltovými kurty u základní školy, sportovištěm s umělým 
povrchem a tartanovou dráhou. Pro volnočasové aktivity batolat a malých dětí je možné využít 
10 místních dětských hřišť.  V roce 2019 město dokončilo výstavbu hřiště s workoutovými 
sestavami pro sportovní vyžití a aktivní trávení volného času především pro starší děti a 
dospělé. Dále město v roce 2020 dokončilo výstavbu skateparku. Obě sportoviště vybudovalo 
město zcela z vlastních prostředků. 

Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje 
v převážné míře TJ Spartak Sezemice a Sbor dobrovolných hasičů Sezemice. Ten s mládeží 
pracuje v rámci celostátní hry Plamen.   

Další sportovně volnočasové aktivity probíhající ve městě je nohejbal, fotbálek, ping pong, 
které organizují dobrovolníci nebo spolky. V zimních měsících je možnost bruslení na kluzišti 
vytvořeném na louce, toto je však závislé na počasí. Na sportovní bází město reprezentují TJ 
Spartak Sezemice ve fotbale, Střelecký klub ve střelbě a Prosport Sezemice v kanoistice.  

Současná vybavenost města sportovními zařízeními (město je vlastníkem): 

1. Sportovní hřiště v Jiráskově ulici (pod mateřskou a základní školou) 

Tyto hřiště jsou ve vlastnictví města a město je i jejich správcem. Základní škola má v době 
školního vyučování právo tento areál užívat. Areál je volně otevřen pro širokou veřejnost. Jsou 
zde dvě hřiště s asfaltovým povrchem. Jedno je vyčleněno pro tenis, druhé je „víceúčelové“ 
(florbal, hokejbal, minikopaná) s basketbalovými koši. Obě hřiště jsou ve své kratší části 
ohraničeny 4,5 m vysokou stěnou, využívanou pro výuku tenisu a jiných pálkových her. Tato 
hřiště jsou již zcela nevyhovují, proto město plánuje je rekonstruovat. 

2. Sportovní areál u základní školy 

Areál u základní školy je ve vlastnictví města a je dán do užívání a správy příspěvkové 
organizaci Základní škole Sezemice. Je využíván výhradně žáky základní školy. 
Areál zahrnuje travnaté fotbalové hřiště, škvárový atletický ovál, nově vybudovaný (jaro 2018) 
sektor pro skok daleký s umělým povrchem na rozběžišti, workoutové cvičiště, sektor pro skok 
vysoký s asfaltovým povrchem a asfaltové hřiště o rozměrech 53 x 23 m (nevyužívané 
z důvodu špatného stavu povrchu). 

3. Tělocvična u základní školy 

Tělocvična u základní školy je ve vlastnictví města a je dána do užívání a správy základní 
škole. Mimo školního vyučování je využívána převážně oddíly TJ Spartak Sezemice a dále 
jinými volnočasovými a sportovními organizacemi a skupinami. 
Tělocvična má dva sály (velký a malý) a posilovnu. Bohužel ani velký sál (cca 23 x 12 m) 
nesplňuje podmínky pro soutěžní utkání ve volejbalu, natož pak pro basketbal, florbal atd. 
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4. Hřiště na pétanque (pod kostelem Nejsvětější Trojice v Sezemicích) 

Hřiště na pétanque (2 dráhy) je ve vlastnictví města a slouží pro hru „pétanque“. Jde o hřiště 
volně otevřené veřejnosti.  

5. Workoutové hřiště 

Hřiště s workoutovými sestavami je postaveno v nově budovaném parku „Mlynářka“. Bylo 
dokončeno v roce 2019. Slouží pro sportovní vyžití a aktivní trávení volného času pro širokou 
veřejnost, především pro starší děti a dospělé. 

6. Skatepark 

Skatepark je umístěn v nově budovaném parku „Mlynářka“. Byl dokončen v roce 2020. Slouží 
pro sportovní vyžití a aktivní trávení volného času pro širokou veřejnost, především pro děti a 
mládež. 

7. Další „sportoviště“ v nově budovaném parku „Mlynářka“ 

V nově budovaném parku Mlynářka je umístěna skluzavka pro malé děti, dětská lanová dráha, 
ping pongový stůl a další herní prvky.   

8. Hřiště v Dražkově 

Hřiště v Dražkově se šotolinovým povrchem je ve vlastnictví města a slouží pro sportovní a 
volnočasové aktivity dětí i dospělých v Dražkově. Hřiště je volně otevřené veřejnosti. 

9. Hřiště ve Velkých Kolodějích 

Zpevněná plocha hřiště ve Velkých Kolodějích je ve vlastnictví města a slouží pro různé 
sportovní a volnočasové aktivity dětí i dospělých z Velkých Koloděj. Hřiště je volně otevřené 
veřejnosti. 

10.  Hřiště ve Veské 

Zpevněná plocha hřiště ve Veské je ve vlastnictví města a slouží pro různé sportovní a 
volnočasové aktivity dětí i dospělých z Veské. Hřiště je volně otevřené veřejnosti. 

11. Multifunkční hřiště v Kladině 

Nově vybudované (2017) „zaklecované“ multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem a bočním 
hrazením z dřevěných fošen v Kladině je ve vlastnictví města a slouží pro různé sportovní 
aktivity dětí i dospělých z Kladiny a Sezemic. Hřiště je volně otevřené veřejnosti. 

12. Sál radnice města Sezemice 

Sál radnice je využíván nejen pro kulturu, ale i pro zdravý pohyb, neboť zde trénuje taneční 
klub Přešlap, pořádají se zde mini taneční pro žáky 8. ročníků základní školy a taneční kurzy 
pro dospělé.  

13. Dětská hřiště 

Pro pohybové a sportovní aktivity nejmenších dětí má město dětská hřiště v těchto lokalitách: 
v Sezemicích: v ulici Jiráskově (pod farou), na sídlišti „Dukla“, v ulici Za Humny, v Zámostí a 
další dětská hřiště jsou v Dražkově, Lukovně, Kladině, Velký Kolodějích a ve Veské. 
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14.  Loděnice Prosportu v Lukovně 

Areál loděnice je ve vlastnictví města a je dán do pronájmu spolku Prosport Sezemice, z.s. 
Areál zahrnuje budovu s vnitřním pádlovacím bazénem, posilovnou, klubovnou, šatnami a dále 
říční molo s okolím pro trénink kanoistů na Labi. 

Další sportovní zařízení ve městě (město není jejich vlastníkem) 

1. Sportovní areál TJ Spartak Sezemice 

Sportovní areál je ze značné části (80%) ve vlastnictví zapsaného spolku TJ Spartak 
Sezemice. Část pozemků (20%) v areálu je ve vlastnictví města. 
Areál TJ Spartak zahrnuje travnaté fotbalové hřiště, dva antukové kurty na odbíjenou či 
nohejbal a dvě travnatá hřiště pro malou kopanou. Součástí areálu je také malé dětské hřiště. 

Výhledově je plánováno vybudování pískového hřiště na beachvolejbal (+ beachsoccer). 

2. Střelnice SSK Sezemice 

Střelnice je ve vlastnictví zapsaného spolku Sportovní a střelecký klub Sezemice a slouží jako 
malorážková a vzduchovková střelnice pro tento spolek. 

3. Kynologické cvičiště Sezemice a Agility 

Kynologické cvičiště je ve vlastnictví Českého kynologického svazu Základní kynologické 
organizace Sezemice a slouží k výcviku různých plemen psů. Agility je zaměřené na výcvik 
psů k co nejrychlejšímu překonávání překážek. 

Další možnosti sportování na území města 

Cyklistika a bruslení na kolečkových bruslích.  

Na území města jsou vybudovány následující cyklostezky, které jsou vhodné pro cyklistiku a 
bruslení na kolečkových bruslích: 

• cyklostezka z Pardubic, která vede přes Počaply, respektive Počápelské Chalupy do 
Sezemic k mostu přes řeku Loučnou, délka cyklostezky v katastru města je 1 445 m, 

• cyklostezka ze Sezemic, od křižovatky na Lukovnu pokračuje dále kolem rybníku Labská 
na křižovatku silnic na Rokytno a Choteč, délka cyklostezky je 1 555 m, 

• cyklostezka mezi Velkými a Malými Koloději o délce 780 m 
• cyklostezka od Kunětického mostu přes Počaply do Sezemic v délce 1 035 m, 
• cyklostezka z Počapel do Počápelských Chalup v délce 835 m.  

Územím města vedou následující cyklotrasy, které jsou vhodné pro cyklistiku a cykloturistiku: 
• Cyklotrasa č.4112 ze Sezemic přes Černou za Bory a Chrudim do Horního Bradla 
• Cyklotrasa č.4125 z Pardubic do Kunětic, Sezemic, Dražkova, Borek do Bukoviny nad 

Labem 
• Cyklotrasa č. 4191 Z Pardubic přes Sezemice, Ředice do Holic 
• Cyklotrasa č. 4192 ze Sezemic do Dašic, Čeradic a Vysokého Mýta 
• Cyklotrasa č. 4193 z Lánů u Dašic, Velkých Koloděj, Veské, do Pardubic a Lázní 

Bohdaneč 
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Článek VI. 
Sportovní spolky v Sezemicích 

TJ Spartak Sezemice, z.s. 

Zapsaný spolek TJ Spartak Sezemice se skládá z těchto oddílů – fotbal, sport pro všechny, 
volejbal, stolní tenis a nohejbal. 

a) oddíl fotbalu 
Rok založení – 1919 
Družstva – 5, z toho 4 mládeže 
Počet členů nad 15 let – 48 
Počet dětí do 15let – 46 

b) oddíl sportu pro všechny 
Rok založení – 1956 
Družstva – 14, z toho 9 mládeže 
Počet členů nad 15 let – 150 
Počet dětí do 15let - 146 

c) oddíl volejbalu  
Rok založení – 1946 
Družstva – 1 družstvo žen 
Počet členů nad 15 let – 10 
Počet dětí do 15let - 0 

d) oddíl stolního tenisu 
Rok založení – 1952 
Družstva – 1 
Počet členů nad 15 let – 8 
Počet dětí do 15 let – 0 

e) oddíl nohejbalu 
Rok založení – 1977 
Družstva – 1 
Počet členů nad 15 let – 10 
Počet dětí do 15 let – 0 

ČSS, Sportovní střelecký klub Sezemice, z.s. 

Zapsaný spolek SSK Sezemice se věnuje přípravě dětí a mládeže ve střeleckém sportu, 
především v malorážkové a vzduchovkové střelbě. 
Rok založení – 1958 
Družstva – 4 (rozdělení dle věkových kategorií 
Počet členů nad 15 let – 35 
Počet dětí do 15let - 15 

Prosport Sezemice, z.s. 

Zapsaný spolek Prosport Sezemice se věnuje přípravě dětí a mládeže v rychlostní 
kanoistice. 
Rok založení – 1995 
Počet členů nad 15 let – 20 
Počet dětí do 15let - 19 
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ČKS, ZKO Sezemice 

Pobočný spolek Českého kynologického svazu – ZKO (základní kynologická organizace) 
Sezemice je zaměřena na výcvik psů různých plemen. 
Rok založení – 1950 
Počet členů nad 15 let – 29 
Počet dětí do 15let – 8 

Agility Sezemice, z.s. 

Zapsaný spolek Agility Sezemice je zaměřen na spolupráci psovoda se psem při 
překonávání překážek. 
Rok založení – 2004 
Počet členů nad 15 let – 40 
Počet dětí do 15let – 6 

Hasiči Sezemice, z.s. 

Zapsaný spolek Hasiči Sezemice je zaměřen na požární sport v kategoriích dětí a mládeže. 
Rok založení – 1881 
Družstva – jedno družstvo Hasiči Sezemice, jedno družstvo Velké Koloděje 
Počet členů nad 15 let – 42 členů 
Počet dětí do 15 let – 25 členů 

Pétanque klub Sezemice, z.s. 

Zapsaný spolek Pétanque klub Sezemice je zaměřen na hru pétanque v kategoriích dětí, 
mládeže a dospělých. 
Rok založení – 2015 
Družstva – 1 
Počet členů nad 15 let – 9 
Počet dětí do 15let – 0 

Taneční klub Přešlap Sezemice 

TK Přešlap se věnuje rozvoji tanečních dovedností v kategoriích – seniorské formace a páry.   
Rok založení – 2016 
Počet členů nad 15 let – 24 
Počet dětí do 15let – 0 

Článek VII. 
Podpora sportu ve městě – Vize a priority 

(1) Město vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou 
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. 

(2) Město si je vědomo důležitosti spontánního sdružování občanů, od kterého se odvíjí jejich 
sounáležitost se svojí obcí. 

(3) Město iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu, 
jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Město vytvořilo občanům prostor nebo 
příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v teto oblasti. V současné době je zpracován 
projekt na celkovou rekonstrukci sportovních hřišť a projekt na rekonstrukci sportovního 
areálu ve škole. Toto bude v následujících letech hlavní prioritou i z hlediska získávání 
dotací.  
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(4) Vize: 

1. Sport dětí a mládeže 

Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou obce je 
zajištění možnosti smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu 
bezpečí. Sport ovlivňuje chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor 
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže. 

2. Sport pro všechny 

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity 
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu 
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné 
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. 

3. Sportovní infrastruktura 

Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť obec vytváří základní 
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná 
a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a 
snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva. 

Město Sezemice a jeho příspěvková organizace, základní a mateřská škola, budou udržovat 
a vylepšovat sportovní areály u základní a mateřské školy a tělocvičnu. Dále bude město dle 
svých finančních možností podporovat údržbu sportovního areálu TJ Spartak Sezemice. 

(5) Priority: 

1. Sportovní hřiště  

V dalším období město předpokládá vybudovat a zrekonstruovat další sportoviště v prostorách 
určených k tomuto účelu ve schváleném územním plánu města. 

Město má zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci stávajících hřišť v ulici 
Jiráskova (pod mateřskou a základní školou) s názvem „Sportovní areál Sezemice – 
modernizace víceúčelových hřišť I. a II.“ Tato hřiště se nacházejí v jihovýchodní části města 
v ulici Jiráskova v blízkosti náhonu Mlýnský potok. Mají vazbu na nově budovaný park 
„Mlynářka“. Hřiště slouží široké veřejnosti. Cílem rekonstrukce je hřiště modernizovat a dále 
zpřístupnit veškeré dotčené plochy osobám se zdravotním omezením.  

2. Sportovní areál u základní školy  

V rámci areálu základní školy jsou hřiště a další sportoviště, která jsou přístupná výhradně pro 
žáky školy. Bylo by vhodné nalézt způsob provozu a zabezpečení, aby mohlo být využíváno i 
veřejností a bylo tudíž v provozu celý den. 

Město má zpracovanou projektovou dokumentaci na vybudování a rekonstrukci sportovního 
areálu u základní školy. Výstavba bude rozdělena do několika etap. V místě stávající sportovní 
plochy je navrženo nové hokejbalové hřiště včetně mantinelového oplocení a příslušného 
vybavení. Stávající atletický ovál bude rozměrově upraven a bude aplikován nový atletický 
sportovní umělý povrch. Sportovní plochy bude doplňovat „fotbalová aréna“. Pro rozšíření 
sportovních aktivit je v území navržen in-line okruh. 
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3. Park Mlynářka 

Město Sezemice začalo v roce 2018 na základě zpracované studie s budováním sportovně 
relaxačního parku Mlynářka, kde je plánována nová sportovní infrastruktura. Mimo 
vybudovaného hřiště s workoutovými sestavami a skateparkem se plánuje další hřiště pro 
aktivní relaxaci občanů. A to hřiště pro plážový volejbal, discgolfové hřiště a PUMPTRACK 
dráha. Dále má město v plánu umístit do parku Mlynářka další prvky a vybudovat naučnou 
stezku. 

4. Rekonstrukce a vybudování dětských hřišť 

Na území města se nachází poměrně dost dětských hřišť, je nutné je však udržovat, opravovat 
a vybavit novými herními prvky. Zejména je nutné realizovat hřiště na sídlišti (sídliště Dukla) 
pro teenagery a doplnit herní prvky.   

5. Rozšiřování sítě cyklistických stezek 

Město Sezemice společně s dobrovolným svazkem obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ bude 
prosazovat vybudování cyklostezky Sezemice – Lukovna – Dražkov – Dříteč, která bude 
navazovat ve Dřítči na cyklostezku Hradec Králové – Pardubice a v Sezemicích na cyklostezku 
Pardubice – Sezemice. 

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 

Priorita 1. Sport dětí a mládeže 

Cíl 

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí 
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení 
schopností a dovedností v této oblasti, která vede k pozitivnímu vlivu na chování 
dětí a mládeže. 

Záměry Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život. 
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví města pro aktivní a sportovní vyžití 
obyvatel. 
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví města 
v souladu s potřebami města. 
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města v souladu 
s potřebami obce. 
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež. 
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností 
rozpočtu a dotací. 

 

Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní 
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území města. 

Záměry Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví města v souladu s 
potřebami města. 
Iniciace pořádaní sportovních akcí. 
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce. 
Podpora akcí pořádaných spolky z území města. 
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu 
a dotací. 
Podpora volnočasových pohybových spolků. 
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Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Cíl Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity 
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času. 

Záměry Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. 
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury. 
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení. 
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu 
a dotací. 
Výstavba nových sportovišť a volnočasových (pohybových) prostor 

Článek VIII. 
Formy podpory sportu 

(1) Přímá podpora (finanční) 

a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu města: 

• Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních 
zařízení. 

• Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení. 

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci města:  

• Z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním 
nebo účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích. 

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování 
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.  

(2) Nepřímá podpora 

• Údržba stávajících sportovních zařízení, cyklostezek, vybavení k volnočasovým 
aktivitám apod. 

• Propagace sportovních akcí v místním tisku, na sociálních sítích, možnost uveřejňování 
postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí. 

• Organizační zajištění sportovních aktivit. 

• Možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví města při pořádání 
sportovních akcí. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Plán rozvoje sportu se bude průběžně aktualizovat.  
(2) Plán rozvoje sportu schválila rada města Sezemice dne 22.09.2021 
(3) Plán rozvoje sportu Sezemice bude zveřejněn na webových stránkách města 

Sezemice www.sezemice.cz  a dále je dostupný ve fyzické podobě na městském 
úřadu. 

 

 

 Martin Staněk  Ladislav Kubizňák 
 starosta města   místostarosta města   


