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1 Úvod 

Význam podpory a rozvoje sportu na lokální úrovni nabyl v posledních letech na významu. Rozvoj 

sportu na místní úrovni tak do velké míry souvisí s konkrétními přístupy samospráv, které si jej mohou 

vykládat různě.  

Hlavním cílem tohoto dokumentu je na základě analýzy současného stavu stanovit cíle, opatření a 

možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu 

a s ním spojených aktivit ve prospěch městyse a zvýšení kvality života jejích občanů. 

Hlavním smyslem realizace dokumentu je tedy koncepční, efektivní a spravedlivá podpora sportu a 

jeho dlouhodobý rozvoj odrážející lokální potřeby, podmínky či trendy účasti obyvatel.  

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy (dále jen „KRS“) městyse Černý Důl či Plán rozvoje sportu 

městyse Černý Důl je zpracována v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

v platném znění. KRS je zpracována na období let 2020-2025. Mít zpracovánu KRS pro své území je 

povinností městyse. KRS zejména vymezuje oblasti podpory sportu v městyse, stanovuje priority v 

jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro 

občany městyse. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu městyse, které jsou nezbytné k 

naplnění plánu. 

KRS je otevřeným dokumentem, která se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách 

městyse. 

 

1.1 Struktura dokumentu 

Dokument je rozdělen do pěti hlavních částí.  

První částí je úvod, kde je popsána struktura dokumentu, definován termín sport, specifikována úloha 

městyse v oblasti sportu a popsána návaznost na jiné strategické a územní dokumenty. 

Druhou částí je analytická část, která popisuje stávající situaci sportu v městysi. Obsahuje základní 

charakteristiku městyse ve vazbě na sport a sportovní činnosti, přehled současné dostupné sportovní 

infrastruktury a zhodnocení jejího stavu, analýzu aktérů v oblasti sportu v městysi, způsob a formy 

financování sportu v městysi. Dále jsou určeny základní problémy a chybějící infrastruktura v oblasti 

sportu v městysi a provedena analýza SWOT. Analytická část představuje východisko pro strategickou 

část dokumentu.  

Vlivu sportu na různé oblasti lidského života je věnována třetí část, tzv. multiplikační dopady sportu. 

Čtvrtou částí je strategická část, kde jsou vymezeny oblasti podpory sportu v městysi a definovány 

strategické cíle ve formě priorit. Dále jsou stanovena konkrétní opatření vedoucí k naplňování těchto 

priorit. Tato část byla zformulována na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, z 

rozhovorů s vedením městyse a z informací získaných ze setkání pracovní skupiny. 

Poslední částí je implementační část, která definuje, jakým způsobem bude organizačně zajištěna 

realizace KRS. Dále jsou popsány možné způsoby financování rozvojových opatření, jak bude KRS 

aktualizována a jakým způsobem bude probíhat monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování 

strategických cílů a realizace opatření stanovených tímto dokumentem. 
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1.2 Definice sportu 

Termín sport se začal objevovat na počátku 14. století ve smyslu činnosti, jejímž účelem je aktivní a 

pasivní zábava, odpočinek, rozptýlení a uvolnění ve volném čase. Dnes se pojmem sport obvykle 

označuje pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejichž výsledky 

jsou měřitelné nebo porovnatelné s ostatními provozovateli stejného sportovního odvětví1. 

V Evropské chartě sportu, k níž se připojila i Česká republika, je chápán sport jako „všechny formy 

tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či 

zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v 

soutěžích na všech úrovních“2, obdobně je sport definován i v rámci Bílé knihy o sportu3. 

Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu je sport definován jako „každá forma tělesné činnosti, 

která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně“4. 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že sport je definován víceméně podobně a jednotlivé definice se 

liší spíše pouze v konkrétním slovním vyjádření. 

 

1.3 Úloha městyse v oblasti sportu 

Mezi hlavní úkoly obcí patří péče o sport a pohybové aktivity. Obce se spolupodílejí nejen na 

financování sportu, ale zároveň koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých 

občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Hlavními úlohami obecní sportovní 

politiky zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport a podpora činnosti sportovních organizací. 

Mimo sportovních organizací je úlohou obce podporovat rozvoj školního sportu, vytvořit podmínky pro 

zdravotní prevenci a zdatnost (areály zdraví, volnočasové sportovní areály, hřiště), kvalitu života a 

relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek, parky, vodní plochy a volná krajina) 

atd.  

Vytváření podmínek pro sport a sportovní činnost vyplývá pro obce v samostatné působnosti přímo ze 

zákona č. 115/2001 Sb., z § 6, odst. 1: 

• zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež 

• zabezpečovat přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

• zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 
poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 

• zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 
 

 
1 DOVALIL, J. (2004): Olympismus. Olympia, Praha, 219 s. 
2 RADA EVROPY (1996): Evropská charta sportu pro všechny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky, Praha, dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu 
3 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Bílá kniha o sportu. Evropská unie, Brusel, dostupné z: 
http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu 
4 § 2, odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu
http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
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1.4 Návaznost na jiné strategické dokumenty 

KRS městyse Černý Důl není izolovaný dokument, ale plně respektuje a zároveň navazuje na tyto 

nadřazené strategické dokumenty: 

• Koncepce podpory sportu 2016–2025 (tzv. Sport 2025)5 

• Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–20276 

• Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji7 

• Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–20208 

• Strategie rozvoje obce Černý Důl9 

• Plán rozvoje cestovního ruchu městyse Černý Důl10 

• Územní plán Černý Důl11 

 
5 Dostupné z: https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025 
6 Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-
2020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf 
7 Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-
sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf 
8 Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-
KHK-2017-2020.pdf 
9 Dostupné z: http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/strategie-rozvoje-obce/ 
10 Dostupné z: http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/rozvoj-cestovniho-
ruchu/ 
11 Dostupné z: http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/uzemni-plan-mestyse/ 

https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017-2020.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017-2020.pdf
http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/strategie-rozvoje-obce/
http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/rozvoj-cestovniho-ruchu/
http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/rozvoj-cestovniho-ruchu/
http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/uzemni-plan-mestyse/
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2 Analytická část 

2.1 Základní charakteristika městyse 

2.1.1 Geografická poloha 

Městys Černý Důl leží v severní části Královéhradeckého kraje. V rámci kraje patří územně do okresu 

Trutnov, kde se rozkládá v jeho severozápadní části. Z pohledu správního spadal městys do konce roku 

2002 pod okres Trutnov, od roku 2003 v souvislosti se zrušením okresních úřadů spadá městys ze 

správního hlediska pod správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí. Funkci pověřeného 

obecního úřadu zajišťuje pro území městyse město Vrchlabí. 

 

2.1.2 Členění městyse a základní informace o městysi 

Území městyse se skládá celkem ze tří částí12 – Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt. Celková rozloha 

městyse je 2 216 ha a skládá se celkem ze tří stejnojmenných katastrálních území – Černý Důl, Čistá 

v Krkonoších a Fořt 13. K 31. 12. 2019 zde žilo 683 trvale bydlících obyvatel, z toho 354 mužů a 329 žen14. 

Městys se skládá ze tří základních sídelních jednotek15: Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt. 

Skladebnost jednotlivých druhů jednotek je znázorněna v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci městyse Černý Důl 

Název obce 
Název  

katastrálního území 
Část obce 

Název základní  
sídelní jednotky 

Černý Důl 

Černý Důl Černý Důl Černý Důl 

Čistá v Krkonoších Čistá v Krkonoších Čistá v Krkonoších 

Fořt Fořt Fořt 

Zdroj: Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky (ČR) http://www.uir.cz/ 

 

Z pohledu pro městys významných spádových sídel jsou nejblíže Vrchlabí (okolo 10 km) a Trutnov 

(okolo 20 km). Krajské město Hradec Králové je od městyse vzdáleno přibližně 70 km16.  

  

 
12 Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné 
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
13 Zdroj: Internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://www.cuzk.cz/  
14 Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 
15 Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní (obce), 
tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký význam 
pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových jednotek) a 
také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku vyplňují obce. 
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/  
16 Zdroj: Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/ 

http://www.uir.cz/
https://www.cuzk.cz/
https://vdb.czso.cz/mos/
http://www.uir.cz/
https://mapy.cz/
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2.1.3 Demografický vývoj obyvatelstva 

Základní analýza demografického vývoje obyvatelstva může poskytnout obrázek, jak se mění celkový 

počet trvale bydlících osob v průběhu času v městysi. S tím souvisí i vývoj věkové struktury. Na základě 

vývoje lze následně i usuzovat, jestli bude spíše docházet k růstu či poklesu potenciálních aktivně 

sportujících obyvatel, v jakém budou věku apod. 

Graf 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel v městysi Černý Důl mezi lety 2005 až 2019. 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v městysi Černý Důl v období 2005-2019 

 
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz 

 

Z grafu 1 vyplývá, že počet trvale bydlících obyvatel v městysi ve sledovaném období poměrně výrazně 

klesl (přibližně o 13 %). Mezi některými sledovanými lety lehce stoupl, většinou ale klesal, a to 

především z důvodu záporného migračního salda (viz dále). 

Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých 

obyvatel v daném období a území17. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo. Pokud je 

záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo.  

Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do druhého. V našem případě to je přistěhování 

do městyse Černý Důl z nějaké jiné lokality nebo naopak vystěhování z městyse Černý Důl do jiné 

lokality. Saldo migrace je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli. Pokud je kladné, je 

městys ziskový z hlediska migrace, pokud je záporné, je ztrátový. Přirozený přírůstek i migrace obyvatel 

byly sledovány v rozmezí let 2009 až 2019 (graf 2). 

  

 
17 Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 
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Graf 2: Přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek v městysi Černý Důl v období 2009-
2019 

 
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 

 

Z grafu 2 vyplývá, že městys byl ve většině sledovaných let ztrátový jak z důvodu přirozeného úbytku 

obyvatel, tak z důvodu záporného migračního salda. Za celé sledované období 2009-2019 městys ztratil 

přirozeným úbytkem 27 osob, migrací dokonce 59 osob – celkem tedy 86 osob. Úbytek obyvatel 

v důsledku migrace mohl být způsoben hned několika důvody – stěhování za prací, stěhování do města 

z důvodu větší vybavenosti, stěhování za příbuznými, kteří bydlí jinde, stěhování za přítelkyní apod. 

Obyvatelstvo podle věkové struktury v čase znázorňuje graf 3. 

 

Graf 3: Věková struktura obyvatelstva v městysi Černý Důl v období 2014-2019 (v %) 

 
Zdroj: Městská a obecní statistika, https://vdb.czso.cz/mos/ 
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Z grafu 3 vyplývá, že podíl jednotlivých věkových kategorií je ve sledovaném období převážně 

konstantní. Určitým trendem je nepatrné navyšování podílu věkové kategorie 65 a více let na úkor 

kategorie 15 až 64 let, což je způsobeno postupným přechodem obyvatelstva v produktivním věku do 

věku poproduktivního. 

 

Výše uvedená základní analýza demografického vývoje obyvatelstva podala obraz o trvale bydlícím 

obyvatelstvu. Z pohledu např. budoucího počtu členů spolků lze určité možné trendy odvodit, tj. když 

klesá počet trvale bydlících obyvatel městyse v čase, může to mít za následek postupný úbytek členů 

zájmových spolků. 

Městys je však významným sportovním střediskem, díky čemuž je počet přítomných obyvatel na území 

městyse především v zimním a letním období mnohem vyšší než počet trvale bydlících obyvatel. 

V rámci dokumentu je tak nutné zohlednit z pohledu sportovní infrastruktury a služeb i tento fakt.   

 

2.1.4 Základní předpoklady pro rozvoj sportu v městysi 

Za základní předpoklady pro rozvoj sportu a sportovních aktivit v městysi lze označit tři následující: 

➢ Přírodní předpoklady – představují podmínky, které městys v podstatě nemůže ovlivnit. Od 
nich se odvíjí, které typy sportovních činností je vhodné v městysi provozovat či se jim 
věnovat. Městys disponuje dobrými přírodními předpoklady pro potřeby rozvoje řady sportů, 
jak zimních, tak letních – sjezdové lyžování, běžecké lyžování, cykloturistika, pěší turistika atd. 

➢ Dostupná sportovní infrastruktura – jedná se o dostupná sportovní zařízení a plochy 
v městysi. Tento předpoklad již městys ovlivnit může, přičemž dostupné množství se odvíjí 
většinou od dostupného prostoru a finančních prostředků městyse. Samozřejmostí je 
předpoklad minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a soulad s územním plánem 
městyse. Stávající dostupné sportovní infrastruktuře v městysi je věnována kap. 2.2. 

➢ Dostatek zájemců o sportovní aktivity – výše uvedené předpoklady by z pohledu rozvoje 
sportu byly zanedbatelné, pokud by nebyl o jejich využití zájem, a to jak z řad místních 
obyvatel, tak turistů. V případě místních obyvatel se jedná především o aktivní členy 
zájmových spolků, které se zabývají primárně či alespoň okrajově sportem a sportovní 
činností. Opomenout nelze ani ale občany, kteří nejsou členem zájmového spolku či 
sportovního klubu, ale sportu se věnují a využívají dostupných zařízení v městysi. Z pohledu 
turistů je území městyse zajímavé, neboť se jedná o nádherné prostředí Krkonoš a sám městys 
je významným turistickým a sportovním centrem východních Krkonoš. Tento fakt bezpochyby 
přispívá k vyšší koncentraci turistů v městysi především v zimním a letním období. 
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2.2 Sportovní infrastruktura 

Městys Černý Důl disponuje vzhledem ke své velikosti poměrně širokou nabídkou sportovních zařízení 

a ploch. Jejich přehled, dostupnost, přístup a zhodnocení technického stavu je uvedeno níže. V případě 

obrázků jednotlivých zařízení a ploch se jedná o stav k 31. 3. 2020, pokud není uvedeno jinak. 

 

Tělocvična městyse 
(budova s č. p. 173, parcela KN st. 236 v k. ú. Čistá v Krkonoších) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 – povrch asfalt 

• možnost parkování přímo u budovy tělocvičny na asfaltové ploše 

 
Povrch 

• parkety – prospěla by určitá modernizace 

 

Stav 

➢ budova tělocvičny je zateplena, okna jsou plastová 

➢ zázemí tělocvičny: není v odpovídajícím stavu, je potřeba rekonstruovat a zmodernizovat 

 

Tělocvična je v majetku městyse a slouží k provozování nejrůznějších sportovních aktivit (např. volejbal, 

nohejbal, fotbal apod.). Tělocvičnu využívá Základní škola (ZŠ) a Mateřská škola (MŠ) Černý Důl k výuce 

tělesné výchovy i TJ Sokol Černý Důl, především oddíl kopané. Tělocvična však neslouží pouze 

organizovaným aktivitám, ale může být využívána občany městyse, popřípadě dalšími subjekty. Na 

stránkách městyse je uveden kontakt na správce tělocvičny, se kterým lze dohodnout pronájem a 

rezervaci18. 

 

Obrázek 1: Tělocvična městyse – pohled ze severu a pohled z jihu 

    
Zdroj: vlastní průzkum 

  

 
18 viz http://www.cernydul.cz/obcane/sport-kultura/telocvicna-cista/ 

http://www.cernydul.cz/obcane/sport-kultura/telocvicna-cista/
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Víceúčelové sportovní hřiště 
(parcela KN 166/5 v k. ú. Čistá v Krkonoších) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 – povrch asfalt 

• možnost parkování u budovy ZŠ na štěrkové ploše, která se nachází v sousedství hřiště 

 

Povrch 

• plocha multifunkčního hřiště – umělý povrch 

• okolí multifunkčního hřiště – dlažba a tráva 

 

Stav 

➢ povrch umělého hřiště včetně doprovodného vybavení (branky) – ve velmi dobrém stavu 

➢ okolí multifunkčního hřiště – udržované 

 

Původní travnaté hřiště bylo v roce 2008 rekonstruováno na oplocené víceúčelové sportovní hřiště, 

čímž došlo ke zlepšení podmínek pro sportování v městysi. Víceúčelové sportovní hřiště je ve vlastnictví 

městyse a jeho správou je pověřena Základní škola a Mateřská škola Černý Důl. Hřiště je využíváno jak 

samotnou školou k výuce tělesné výchovy, tak místními spolky TJ Sokol Černý Důl a Spolek Krakonoš a 

všeobecně všemi, kteří rádi sportují. Ze sportů, které lze na hřišti hrát, lze jmenovat např. malou 

kopanou, nohejbal, volejbal, basketbal, tenis aj. Na stránkách městyse je uveden kontakt na správce 

tělocvičny, provozní doba a provozní řád hřiště. Zároveň je na stránkách městyse k dispozici i rezervační 

kalendář, ze kterého je patrné, kdy je hřiště obsazené a kdy naopak volné a je možné si jej rezervovat. 

Vzhledem k tomu, že hřiště disponuje i osvětlením, lze jej využívat i za zhoršených podmínek 

viditelnosti. 

 

Obrázek 2: Víceúčelové sportovní hřiště – pohled ze severu a pohled z jihu 

    
Zdroj: vlastní průzkum 

  



Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy městyse Černý Důl na období let 2020–2025 – Analytická část 

 

Stránka 13 z 57 

Fotbalové hřiště 
(parcela KN 150/1 v k. ú. Fořt) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice I. třídy č. 14 (povrch asfalt) odbočka na místní komunikaci ke hřišti – povrch 
kombinovaný (asfalt a štěrk) 

• možnost parkování – severně od hřiště na zpevněném štěrkovo-hlinitém povrchu nebo 
západně od hřiště na trávě 

 

Povrch 

• fotbalové hřiště – tráva 

• zázemí hřiště (šatny, záchody, sprchy) – dlažba, beton, dřevo 

 

Stav 

➢ stav plochy fotbalového hřiště je dobrý 

➢ zázemí fotbalového hřiště: jeho stav není v dobrém stavu a prospěla by mu rekonstrukce; 
vybavenost zázemí je dostačující – v průběhu času bude potřeba obnovit určité prvky 
vybavenosti 

 

Areál fotbalového hřiště se zázemím je z převážné většiny ve vlastnictví městyse. Část budovy zázemí 

je ve vlastnictví TJ Sokola Černý Důl. Travnatá plocha je využívána především fotbalovým oddílem TJ 

Sokol Černý Důl, jehož členové se o samotnou údržbu hřiště a jeho zázemí za finanční pomoci městyse 

starají. Fotbalové hřiště není využíváno jen pro potřeby fotbalu, ale jsou zde pořádány i různé akce, 

např. hasičské závody, akce se psy apod. Zázemí hřiště představují kabiny se sprchami a toaletami, 

menší dětské hřiště a provozovna drobného občerstvení, která nabízí své služby v období konání 

mistrovských fotbalových utkání. V období fotbalové mimosezóny je příjezd ke hřišti zavřený.  

 

Obrázek 3: Fotbalové hřiště – pohled ze severu na hřiště a pohled na zázemí hřiště 

   
Zdroj: vlastní průzkum 
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Dětské a workoutové hřiště v místní části Čistá v Krkonoších 
(parcely KN 166/1 a KN 166/5 v k. ú. Čistá v Krkonoších) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 – povrch asfalt 

• možnost parkování u budovy ZŠ na štěrkové ploše, která se nachází východně od hřiště 

 

Povrch 

• podklad pod herními prvky – štěrk či tráva 

• přístupové cestičky – zámková dlažba 

• ostatní plochy – tráva a stromy 

 

Stav 

➢ velmi dobrý, hřiště je udržované (jak herní prvky, tak travnaté a ostatní plochy) 

 

Dětské a workoutové hřiště je ve vlastnictví městyse a jeho správou je pověřena Základní škola a 

Mateřská škola Černý Důl. Slouží jak pro potřeby dětí v mateřské škole a žáků v základní škole, tak pro 

potřeby široké veřejnosti. Na hřišti jsou dětem k dispozici houpačky, lanová pyramida, dřevěná 

prolézačka, kovové hrazdy s dřevěnými základy a basketbalový koš. Součástí hřiště je několik laviček 

k sezení, z toho jedna dřevěná lavička se stolem je zastřešena.  

 

Obrázek 4: Dětské a workoutové hřiště v místní části Čistá v Krkonoších 

   
Zdroj: vlastní průzkum 
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Dětské hřiště u budovy mateřské školy 
(parcely KN st. 99 a KN 194/1 v k. ú. Čistá v Krkonoších) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 – povrch asfalt 

 

Povrch 

• podklad pod herními prvky – štěrk 

• přístupové cestičky – zámková dlažba 

• ostatní plochy – tráva 

 

Stav 

➢ velmi dobrý, hřiště je udržované (jak herní prvky, tak travnaté a ostatní plochy) 

 

Dětské u budovy mateřské školy je ve vlastnictví městyse a jeho správou je pověřena Základní škola a 

Mateřská škola Černý Důl. Slouží pouze pro potřeby mateřské školy. Na hřišti jsou dětem k dispozici 

houpačky, různé kovové prolézačky, domeček se skluzavkou, pískoviště, dětská lavička se stolem. Na 

hřišti je dále zahradní domek pro potřeby uskladnění hraček a další vybavenosti, nad pískovištěm je 

dřevěná konstrukce pro potřeby zastřešení či zakrytí před Sluncem. 

 

Obrázek 5: Dětské hřiště u budovy mateřské školy 

   
Zdroj: vlastní průzkum 
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Dětské hřiště v místní části Fořt 
(parcela KN 98/5 v k. ú. Fořt) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice III. třídy č. 32554 – asfalt 

• parkování buď na krajnici silnice III. třídy či lze po mostku zajet na trávu a parkovat 
severovýchodně od hřiště 

 

Povrch 

• podklad pod herními prvky – štěrk 

• ostatní plochy – tráva 

 

Stav 

➢ výborný, hřiště je udržované (jak herní prvky, tak travnaté plochy) 

 

Dětské hřiště v dřevěném stylu je ve vlastnictví městyse. Slouží pro potřeby široké veřejnosti. Co se 

týče herních prvků, disponuje hřiště houpačkami, malou lezeckou stěnou, prolézačkou se skluzavkou, 

lezeckou sítí a kovovými hrazdami s dřevěnými základy. Doprovodným vybavením hřiště jsou dvě 

lavičky, odpadkový koš a cedule s návštěvním řádem. 

 

Obrázek 6: Dětské hřiště v místní části Fořt 

   
Zdroj: vlastní průzkum 
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Tenisový kurt a víceúčelový kurt u Skiareálu 
(parcela KN 1148/7 v k. ú. Černý Důl) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 (povrch asfalt) na náměstí odbočit západně na místní asfaltovou 
komunikaci, po které lze dojet až ke kurtům 

• parkovací kapacity – vedle kurtů je k dispozici velké parkoviště 

 

Povrch 

• asfalt 

 

Stav 

➢ ne moc dobrý, hřiště by potřebovalo obnovu povrchu hracích ploch 

 

Tenisový kurt a víceúčelový kurt u Skiareálu je ve vlastnictví městyse a je součástí velkého parkoviště. 

Slouží pro potřeby široké veřejnosti. Prostor kurtů je osvětlen. Kurty jsou využitelné pouze mimo 

zimní období, neboť v zimním období slouží prostor jako parkoviště. 

 

Obrázek 7: Tenisový kurt a víceúčelový kurt u Skiareálu 

     
Poznámka: První foto představuje stav k 31. 3. 2020 (bez oplocení), druhé foto stav k 30. 9. 2020 (s oplocením, 

které je instalováno v průběhu jara, léta a podzimu mimo období zimní lyžařské sezóny). 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Autokemp Slunečná 
(severně od autobusové zastávky „Černý Důl, Čistá, koupaliště“ v k. ú. Čistá v Krkonoších) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice I. třídy č. 14 u autobusové zastávky „Černý Důl, Čistá, koupaliště“ odbočit severně na 
asfaltovou komunikaci, kde je hned vjezd do autokempu 

 

Autokemp Slunečná nabízí více než 150 kempových míst. Podstatná část plochy kempu je vybavena 
elektrickými přípojkami pro stany, karavany a obytné vozy. K dispozici je i několik čtyřlůžkových chatek 
s terasou. V areálu je moderní společné sociální zařízení, letní kuchyňka, dále zahradní restaurace 
s dostatkem zastřešených míst, vodní nádrž s travnatou pláží, plocha pro míčové hry a stolní tenis, tři 
dětská hřiště či minigolf. Areál je pokryt wi-fi připojením k internetu. Areál je v provozu od začátku 
května do konce září daného roku19. Dvě třetiny plochy autokempu jsou ve vlastnictví městyse, 
zbývající jedna třetina je v soukromém vlastnictví. 

 

Obrázek 8: Autokemp Slunečná – vjezd do areálu 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

 

Další plochy sloužící pro potřeby sportovních aktivit, které se na území městyse nachází, již nejsou ve 

vlastnictví městyse. Jedná se o plochy v soukromém vlastnictví, jejichž stav a rozvoj nemůže městys 

prakticky ovlivnit. Do přehledu sportovní infrastruktury byly zařazeny z důvodu přehlednosti, aby výčet 

sportovních ploch dostupných v městysi nebyl nekompletní. 

  

 
19 Zdroj: Internetové stránky Autokempu Slunečná http://autokempslunecna.cz/ 

http://autokempslunecna.cz/
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Skiareál Černý Důl 
(severně od budov s č. p. 201, 263, 272, 275 v k. ú. Černý Důl) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 (povrch asfalt) na náměstí odbočit západně na místní asfaltovou 
komunikaci, po které lze dojet až k areálu 

• parkovací kapacity – u skiareálu je k dispozici velké parkoviště 

 

 

Skiareál Černý Důl disponuje jednou čtyřsedačkovou lanovkou, jednou třísedačkovou lanovkou, třemi 
vleky a dvěma pojízdnými pásy. Celkem je v areálu 12 sjezdových tratí s úrovní obtížností 1 (modré 
sjezdovky) a 2 (červené sjezdovky)20. Jedná se o sportovní vybavenost, která je využitelná v zimním 
období. V letním období je areál mimo provoz. 

 

Obrázek 9: Skiareál Černý Důl 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Tenisový kurt a multifunkční hřiště 
(parcela KN 292/12 v k. ú. Černý Důl) 

 

Dostupnost a přístup 

• ze silnice II. třídy č. 297 na náměstí odbočit východně na místní asfaltovou komunikaci; 
tenisový kurt a multifunkční hřiště se nachází severovýchodně od čističky odpadních vod 

• parkování je možné na asfaltovém plácku severně od kurtu a hřiště 

 

Povrch 

• plocha tenisového kurtu a hřiště – umělý povrch 

• okolí kurtu a hřiště – chodník z prken, zámková dlažba 

 

Stav 

➢ udržované 

 

 
20 Zdroj: Internetové stránky SkiResortu Černá Hora – Pec https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerny-dul/  

https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerny-dul/
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Tenisový kurt a multifunkční hřiště (možno si zahrát např. nohejbal, basketbal či volejbal) je ve 

vlastnictví Hotelu Aurum s.r.o. a je určeno jak k využití pro hotelové hosty, tak pro veřejnost. Hřiště i 

kurt disponují osvětlením, tj. je možné je využívat i za nepříznivých podmínek viditelnosti.  

 

Obrázek 10: Tenisový kurt a multifunkční hřiště 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Wellness centrum Hotelu Aurum 
(budova s č. p. 83, parcela KN st. 192/1 v k. ú. Černý Důl) 

Wellness centrum se nachází přímo v hotelu Aurum. Jeho součástí je vyhřívaný plavecký bazén o 

rozměrech 12x4 metrů a hloubkou 1,6 metru, vířivka pro 4 osoby a finská sauna21. 

 

 

Dále v oblasti infrastruktury sloužící pro potřeby sportovních aktivit, resp. se sportem souvisejících 

nelze opomenout zmínit ani infrastrukturu sloužící pro cykloturistiku a pěší turistiku. 

Přes území městyse prochází celkem 4 naučné stezky22: 

➢ Naučná stezka Svaté Barbory – stezka je tvořena šesti zastaveními, která jsou zaměřená na 
hornickou minulost a přírodu v okolí Černého Dolu. 

➢ Naučná stezka Okolo lomu – stezka vedoucí okolo těžebního prostoru vápencového lomu. 

➢ Hornická stezka Berghaus – stezka připomínající bohatou hornickou tradici. Prohlédnout si lze 
např. propadlinu po 80 m hluboké zavalené uranové šachtě, starý hornický náhon či 
nahlédnout do ústí středověkého dolu. 

➢ Tetřívčí Hravá naučná stezka – stezka je určena pro malé děti a věnuje se plachému ptákovi – 
tetřívkovi obecnému. 

 

Přes území městyse Černý Důl prochází celkem 8 cyklotras (tabulka 2). 

 
21 Zdroj: Internetové stránky Hotelu Aurum https://www.hotel-aurum.cz/  
22 Zdroje: Internetové stránky naučné stezky Svatá Barbora http://www.stezkabarbora.cz/; Internetové stránky 
městyse Černý Důl http://www.cernydul.cz/; Internetové stránky Krkonošského národního parku 
https://www.krnap.cz/data/File/projekty/usmerneni_4/hrave-naucne-stezky_web.pdf    

https://www.hotel-aurum.cz/
http://www.stezkabarbora.cz/
http://www.cernydul.cz/
https://www.krnap.cz/data/File/projekty/usmerneni_4/hrave-naucne-stezky_web.pdf
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Tabulka 2: Cyklotrasy procházející územím městyse Černý Důl 

Číslo 
cyklotrasy 

Název 
Délka 
(km) 

Obtížnost Povrch Trasa 

22 
Fořt-Svoboda nad 

Úpou (část Jizersko-
Jesenické magistrály) 

13,5 střední asfalt 
Fořt-Čistá v Krkonoších-Černý Důl-Janské 

Lázně-Svoboda nad Úpou 

4298 Lánov-Hostinné 15 střední 
asfalt (místy 

rozbitý) 
Lánov-Fořt-Terezín-Arnultovice-Hostinné 

4299 Kunčice-Pilníkov 30 střední 
asfalt, šotolina, 

nezpevněný 
povrch 

Kunčice nad Labem-Dolní Lánov-Fořt-Rudník-
Javorník-Vlčice-Pilníkov 

4301 
Vrchlabí-

Hoffmannova bouda 
13 

střední až 
obtížná 

asfalt, šotolina, 
zpevněný povrch 

Vrchlabí-Horní Lánov-Černý Důl-Bolkov-
Hoffmannova bouda 

K1B 
Lysečinská Bouda-

Hříběcí Boudy 
36 těžká 

asfalt, zpevněný 
povrch 

Lysečinská Bouda-Dolní Lysečiny-Horní 
Maršov-Modrokamenná bouda-Krausovy 
Boudy-Černohorské rašeliniště-Kolínská 
bouda-Hrnčířské Boudy-Tetřeví Boudy-

Hříběcí Boudy 

K1E 
Hrnčířské boudy-

Černý Důl 
4,5 střední asfalt Hrnčířské boudy-Černý Důl 

K19B 
Pod Černou horou-

Pod Kolínskou 
boudou 

5,5 střední zpevněný povrch 
Pod Černou horou-Pod Zrcadlovkami-

Zrcadlové boudy-Pod Kolínskou boudou 

K20 Okruh Lučiny 6,5 střední asfalt 
Pražská bouda-Pod sjezdovkou Javor-Pražská 

bouda 

Poznámka: Tučně jsou zvýrazněny lokality na území městyse Černý Důl. 
Zdroj: Portál Cyklotrasy.cz https://cyklotrasy.cz/ 

Územím městyse prochází celkem deset turistických tras23: 

• červeně značená trasa č. 0407, která vede od bufetu Na Rozcestí přes rozcestí Liščí louka, 
Hrnčířské boudy, Pražskou boudu, Černou boudu, Janské Lázně do Svobody nad Úpou 

• modře značená trasa č. 1810, která vede z Hrnčířských bud přes rozcestí „Čistá u Hrnčířských 
bud“, Rejdiště, Horní Lánov do Vrchlabí 

• modře značená trasa č. 1812, která vede z centra městyse Černý Důl přes Hrnčířské boudy, 
Husovu boudu do Pece pod Sněžkou 

• modře značená trasa č. 1814, která vede z Janských Lázní přes rozcestí „U Zrcadlových bud“, 
Luční svážnici k Červenokostelecké boudě 

• zeleně značená trasa č. 4207, která vede z Hrnčířských bud přes Tetřeví boudy, Rudolfov, 
Hříběcí boudu, Labskou přehradu do Špindlerova Mlýna 

• zeleně značená trasa č. 4208, která vede od Dvorské boudy přes Černý potok, Lučiny, Pražskou 
boudu, Červenokosteleckou boudu do Velké Úpy 

• žlutě značená trasa č. 7210, která vede z centra městyse Černý Důl přes Rejdiště, Tetřeví boudy 
na rozcestí Liščí louka 

• žlutě značená trasa č. 7211, která vede z centra městyse Černý Důl přes Zrcadlové boudy, 
Černou horu, Černou boudu, Vlašské boudy, Velkou Úpu k Portášovým boudám 

• žlutě značená trasa č. 7213, která vede od Lesní boudy do Pece pod Sněžkou 

• žlutě značená trasa č. 7216, která vede z rozcestí „Údolí Čisté“ přes Luční svážnici na rozcestí 
„Pod Kolínskou boudou“ 

 
23 Zdroj: Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/ 

https://cyklotrasy.cz/
http://trasy.kct.cz/
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2.3 Analýza aktérů v oblasti sportu v městysi 

Sportovní prostředí v městysi utvářejí různé skupiny osob či subjektů, které zároveň mohou ovlivnit 
celkový rozvoj sportu v souladu se stanovenými strategickými cíli tohoto dokumentu. Jedná se o tyto 
aktéry:  

➢ Vedení městyse – zastupitelstvo městyse, rada městyse – z titulu své funkce pomáhají utvářet 
podmínky pro rozvoj sportu a finančně podporují sportovní kluby a sportovní akce na všech 
úrovních. 

➢ Technici Městyse Černý Důl – do jejich kompetence spadá údržba a provoz veřejných prostranství 
městyse, tj. i sportovní infrastruktury ve vlastnictví městyse. 

➢ Spolky a sportovní kluby – organizují sportovní aktivity a pořádají sportovní akce. Jejich výčet je 
uveden v tabulce 3. 

➢ Školy – ZŠ a MŠ Černý Důl – v rámci výukového procesu organizuje sportovní aktivity pro své žáky 
a organizuje sportovní akce s účastí jiných škol. 

➢ Neorganizovaní sportovci – obyvatelé i návštěvníci městyse, kteří svůj volný čas věnují sportovní 
činnosti. 

 

Z pohledu organizovaných sportovních činností jsou nejvýznamnější spolky a kluby, jejichž hlavní 

činností je právě sport. Jejich aktivita je jedním z velkých potenciálů rozvoje sportu v městysi. Výčet 

těchto organizací je uveden v následující tabulce 3. Do spodní části tabulky byly zařazeny i spolky, 

jejichž hlavní činností sport není, ale svojí činností se oblasti sportu dotýkají. 

 

Tabulka 3: Zájmové spolky a sdružení zabývající se sportem v Černém Dole 

Název spolku Druh činnosti Sídlo IČ Webové stránky 

TJ Sokol Černý Důl sportovní činnost 
není konkrétně 

definováno 
00654884 

na Facebooku: stránka 
„Tělovýchovná Jednota 

Sokol Černý Důl“ 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 

Čistá v Krkonoších 

protipožární 
ochrana 

Čistá v Krkonoších 31 
543 44 Černý Důl 

65715641 
https://www.facebook.co

m/hasici.cista.9/  

Racing team Černý 
Důl z.s. 

motocyklový sport 
Černý Důl 118 

543 44 Černý Důl 
01535978 

https://www.enduro 
cernydul.cz/ 

Spolek KRAKONOŠ 
zájmové a 

volnočasové aktivity 
Černý Důl 91 

543 44 Černý Důl 
64202470 

https://www.spolek 
krakonos.cz/ 

Krkonošský človíček 
prosazování 

společných zájmů 
Černý Důl 87 

543 44 Černý Důl 
22818995 nemají 

Vysvětlivky: IČ = identifikační číslo, TJ = tělovýchovná jednota, z.s. = zapsaný spolek, SH ČMS = Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska 
Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
              Internetové stránky městyse Černý Důl http://www.cernydul.cz/  
              Internetové stránky daných spolků 

 

  

https://www.facebook.com/hasici.cista.9/
https://www.facebook.com/hasici.cista.9/
https://www.endurocernydul.cz/
https://www.endurocernydul.cz/
https://www.spolekkrakonos.cz/
https://www.spolekkrakonos.cz/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://www.cernydul.cz/
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2.4 Způsob a formy financování sportu v městysi 

2.4.1 Financování z rozpočtu městyse 

Podpora sportu ze strany městyse je finančního (např. příspěvek na činnost) i nefinančního (např. 

zvýhodněný pronájem) charakteru. 

Níže je uvedeno, jakým způsobem financování sportu a aktivit s ním souvisejících ze strany městyse 

probíhá. 

Roční příspěvek/dar prvním čtyřem spolkům zmíněným v tabulce 3 na činnost – jedná se přibližně o 
25 000,- Kč/rok 

 

Vývoj výše provozních výdajů na údržbu, provoz, opravy, úklid sportovní infrastruktury znázorňuje 
tabulka 4 a graficky graf 4. 

 

Tabulka 4: Vývoj výše provozních výdajů na údržbu, provoz, opravy, úklid sportovní infrastruktury 
v období 2014-2019 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fotbalové hřiště 30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 25 000 

Tělocvična 77 954 107 100 132 574 66 711 77 538 78 747 

Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ 11 685 12 300 16 704 12 300 12 300 12 300 

Dětské hřiště ve Fořtu 3 898 8 943 8 943 8 943 8 943 4 143 

Tenisový kurt a víceúčelový kurt u Skiareálu 2 384 5 811 1 972 5 310 5 454 5 079 

Poznámka: Výdaje týkající se fotbalového hřiště jsou dary na údržbu hřiště ze strany městyse pro TJ Sokol Černý 
Důl. 
Zdroj: Údaje poskytnuté úřadem městyse v Černém Dole 

 

Graf 4: Vývoj výše provozních výdajů na údržbu, provoz, opravy, úklid sportovní infrastruktury 
v období 2014-2019 – graficky 

 
Poznámka: Výdaje týkající se fotbalového hřiště jsou dary na údržbu hřiště ze strany městyse pro TJ Sokol Černý 
Důl. 
Zdroj: Údaje poskytnuté úřadem městyse v Černém Dole 
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Z tabulky 4 a grafu 4 vyplývá, že výše vynaložených provozních výdajů na údržbu, provoz, opravy, úklid 

sportovní infrastruktury je v čase vesměs konstantní, s drobnými odchylkami v některých letech. 

Největší odchylka ve vynaložených provozních výdajích je viditelná u tělocvičny městyse v letech 2015 

a 2016, což bylo způsobeno investicemi do oblasti řešení akustiky a též investicemi do výměny 

sportovního nářadí. 

Údržbu, provoz, opravy, úklid sportovní infrastruktury vyjmenované v tabulce 4 a grafu 4 zajišťují 

technici Městyse Černý Důl s výjimkou fotbalového hřiště. Údržba, opravy a úklid fotbalového hřiště je 

v režii TJ Sokola Černý Důl. 

Údržba dětského a workoutového hřiště u budovy ZŠ a dětského hřiště u budovy MŠ je v režii ZŠ a MŠ 

Černý Důl. 

 

Městys dále podporuje sportování formou zvýhodnění spolků (TJ Sokol Černý Důl, SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Čistá v Krkonoších, Racing team Černý Důl z.s. a Spolek KRAKONOŠ) za využívání 

sportovní infrastruktury ve vlastnictví městyse a to tím způsobem, že tyto spolky neplatí nic za případný 

pronájem či užívání sportovní infrastruktury ve vlastnictví městyse. 

 

Opomenout nelze ani investiční akce v posledních letech, které městys realizoval v oblasti sportu a 

oblastí souvisejících se sportem jak z vlastních zdrojů, tak i za pomoci dotačních prostředků. Jejich 

přehled podává tabulka 5. 

 

Tabulka 5: Přehled investičních akcí, které městys realizoval v oblasti sportu a oblastí souvisejících 
se sportem v období 2009-2018 

Investiční akce 
Období 

realizace 
Celková cena 

díla (v Kč) 
Hrazeno z dotace 

(v Kč, v %) 
Poskytovatel dotace 

Pořízení dopravního automobilu pro 
SDH Čistá 

2018 1 261 021 
750 000 
(59 %) 

MVČR - GŘ HZS ČR, KHK kraj 

Pořízení nové CAS pro SDH Čistá 2016 5 050 950 
3 418 767 

(68 %) 
MVČR - GŘ HZS ČR, KHK kraj 

Vybudování dětského hřiště ve Fořtu  2014 332 307 bez dotace --- 

Zateplení budovy tělocvičny 2014 1 962 000 
1 765 800 

(90 %) 
EU - OP ŽP + Státní rozpočet 

Vybudování tenisového a 
víceúčelového kurtu u Skiareálu 
v rámci výstavby parkoviště  

2010 xxx bez dotace --- 

Rekonstrukce školního hřiště na 
víceúčelové hřiště 

2009 7 071 946 
5 887 750 

(85 %) 
Norské fondy, KHK kraj 

 Vysvětlivky: MVČR = Ministerstvo vnitra České republiky, GŘ HZS ČR = Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, KHK kraj = Královéhradecký kraj, OP ŽP = Operační program Životní prostředí 
Poznámky: --- = informace je nerelevantní, xxx = nezjištěno, nebyla samostatná stavba, ale součást výstavby 
celého parkoviště 
Zdroje: Internetové stránky městyse Černý Důl http://www.cernydul.cz/  
              Údaje poskytnuté úřadem městyse v Černém Dole 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že městys investuje do sportovní infrastruktury a vybavení pro potřeby 

sportu či do oblastí souvisejících se sportem průběžně dle jeho finančních možností.   

http://www.cernydul.cz/
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2.4.2 Financování z ostatních zdrojů 

Vyjma finanční podpory z rozpočtu městyse mají organizace působící v oblasti sportu možnost čerpat 

prostředky formou dotací (z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z rozpočtu ČR, z rozpočtu Evropské 

unie prostřednictvím strukturálních fondů). Možnosti dotací pro spolky i pro městys v oblasti sportu či 

se sportem související jsou specifikovány níže. 

 

Možnosti dotací pro spolky a organizace působící v oblasti sportu 

Dotace z Královéhradeckého kraje 

Dotační portál Královéhradeckého kraje24 nabízí pravidelně možnost čerpání finančních prostředků pro 

organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu, a to zejména v dotačních oblastech Sport a 

tělovýchova a Volnočasové aktivity. V případě Sboru dobrovolných hasičů lze zmínit dotační oblast 

Regionální rozvoj. 

 

Dotace z rozpočtu ČR 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

➢ Dotační program: Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární 
ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Národní sportovní agentura25 

➢ Výzva MŮJ KLUB: podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let ve 
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách včetně možnosti využití podpory na základní 
provoz a údržbu jejich sportovních zařízení 

➢ Dotační program Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

 

Dotace z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů 

Zmínit lze Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko, kde v rámci přeshraniční 

spolupráce je možné čerpat dotace také v oblasti rozvoje sportu. 

 

Nelze opomenout ani soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru). 

  

 
24 Viz http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/ 
25 Od roku 2020 budou tyto dotace vypisovány již přes Národní sportovní agenturu. 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
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Možnosti dotací na financování sportu, kdy je oprávněným žadatelem městys 

Co se týče možností dotace na financování sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury 

v případech, kdy je oprávněným žadatelem městys, je spektrum možností širší. 

 

Dotace z Královéhradeckého kraje 

Jedná se o Program rozvoje venkova, kde lze zahrnout i infrastrukturu související se sportem. 

 

Dotace z rozpočtu ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova – v rámci 

tohoto podprogramu je celkem 11 dotačních titulů. Každý rok některé z nich ministerstvo vyhlásí. 

Některé tyto tituly jsou zaměřeny na podporu obnovy či vybudování sportovní infrastruktury (např. 

obnova školních hřišť, obnova školních tělocvičen, obnova či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, 

obnova nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity apod.). 

Ministerstvo životního prostředí 

Národní program Životní prostředí 

➢ výzva Podpora obcí v národních parcích – úprava či obnova veřejných prostranství, budování, 
rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury 
– úzce souvisí s oblastí sportu 

➢ výzva Přírodní zahrady – zmínit lze např. možnost vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad 
v přírodním stylu pro předškolní děti 

Ministerstvo dopravy 

Státní fond dopravní infrastruktury 

➢ dotační titul Cyklistické cesty – výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování 

jízdních pruhů pro cyklisty 

Ministerstvo financí 

Program Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 

➢ subtitul Podpora výstavby, obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení 

 

Dotace z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů 

Integrovaný regionální operační program – zejména programy spojené s rekonstrukcí či výstavbou 
sportovní infrastruktury spojené s dopravou (např. výstavba cyklostezek, výstavba jízdních pruhů pro 
cyklisty). 

Operační program Životní prostředí – prostřednictvím výzev zaměřených na snížení energetické 
náročnosti veřejných budov, tj. i na veřejné budovy sloužící pro sport a sportovní aktivity 

Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko – v rámci přeshraniční spolupráce je možné 
čerpat dotace také v oblasti rozvoje sportu. 

 
Ani u městyse nelze opomenout soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, zdroje soukromého 

sektoru). 
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2.5 Definování základních problémů a chybějící infrastruktury 
v oblasti sportu v městysi 

V městysi se nachází tělocvična, u které došlo v roce 2014 k zateplení, čímž se snížila její energetická 

náročnost. Interiér tělocvičny je však ve špatném stavu. Z toho důvodu by mu prospěla komplexní 

modernizace – jedná se o sociální zařízení, šatny, výměnu podlahové krytiny v zázemí, revitalizaci 

parket v tělocvičně apod. 

Vyjma potřebných rekonstrukčních opatření má tělocvična ovšem i značný potenciál v rozšíření 

dostupných prvků vybavenosti, dále i potenciál v řešení nejbližšího okolí tělocvičny – zahrada, 

možnosti parkování. Z pohledu nových prvků vybavenosti lze zmínit např. možnost vytvoření lezecké 

stěny, dále se nabízí i otázka vybudování posilovny, sauny či pořízení stolů na stolní tenis. Ze strany 

vedení školy bylo zmíněno, že by bylo dobré v tělocvičně zachovat i místnost pro potřeby školy. 

Uskutečnění zmíněných aktivit by bezpochyby napomohlo i vybudování přístavby k tělocvičně, čímž 

by se získal potřebný prostor, který je u stávající tělocvičny postrádán. Přístavba by mohla sloužit i jako 

ubytovací prostor pro školy, dále by zde mohlo být i menší pódium, společenská místnost pro setkávání 

místních spolků a v neposlední řadě prostor pro uskladnění tělocvičného nářadí, stolů, židlí apod. 

V roce 2009 došlo k rekonstrukci školního hřiště na víceúčelové hřiště, čímž vzniklo v městysi moderní 

víceúčelové hřiště. Hřiště je ve velmi dobrém stavu, čemu by ovšem prospěla revitalizace, je okolí 

hřiště a navazujícího prostoru v okolí budovy ZŠ. Pro potřeby tohoto prostoru je již vytvořena studie, 

v rámci které je školní zahrada plánována jako sportovně relaxační místo pro děti a veřejnost. 

V prostoru by vznikla místa vhodná pro výuku (např. altánky, které by mohly sloužit jako venkovní 

učebny, dále prvky související s ekologií apod.), dále by došlo k modernizaci a doplnění herních a 

workoutových prvků. Vzhledem revitalizovaného prostoru by se odvíjel především od potřeb ZŠ, 

v odpoledních hodinách by sloužil i nadále pro potřeby široké veřejnosti.  

Co se týče potřeb samotné ZŠ, je vytvořena studie na přístavbu k budově ZŠ. V rámci této přístavby by 

vznikla nová učebna a další prostor by byl využit dle potřeb samotné školy. V souvislosti se ZŠ lze zmínit 

ještě otázku zavedení kamerového systému v okolí školy. 

V oblasti potřeb škol nelze opomenout ani revitalizaci prostoru zahrady v okolí budovy MŠ. Pro tento 

účel je již také hotova studie. 

Další sportovní infrastrukturou, které by prospěla určitá modernizace, je fotbalového hřiště. Samotné 

hřiště je v poměrně dobrém stavu. V delším časovém horizontu by hřišti z pohledu jeho udržování 

prospělo zavedení automatického zavlažování i komplexní revitalizace. 

S fotbalovým hřištěm úzce souvisí navazující zázemí fotbalového hřiště, které není v odpovídající 

kvalitě. Zázemí by konkrétně prospěla komplexní modernizace. Sokol již započal s modernizací kabiny 

sloužící pro domácí družstva, na což by bylo vhodné navázat a pokračovat v rekonstrukci i dalších 

místností a prostorů. Ve velmi neutěšeném stavu je především sociální zařízení. 

Severně až severovýchodně od fotbalového hřiště se nachází plocha, která má také potenciál ve 

využití pro různorodé sportovní aktivity. Možných variant využití může být několik, např. vznik 

antukového hřiště, biketrialové hřiště či využití pro potřeby motosportu. V současné době je plocha 

využívána motorkáři z Racing teamu Černý Důl z.s. 

 

U skiareálu se nachází tenisový kurt a víceúčelový kurt, který je možné využívat v průběhu letního 

období. V zimě slouží jako parkovací plocha. Provoz kurtů je ovšem poměrně nákladný, neboť po zimě 



Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy městyse Černý Důl na období let 2020–2025 – Analytická část 

 

Stránka 28 z 57 

je potřebná vesměs vždy revitalizace povrchu. Z toho důvodu se nabízí varianta otázky rozebíratelného 

hřiště, které by přes léto bylo namontováno a na zimu naopak demontováno, přičemž by se nemusela 

řešit každoročně revitalizace povrchu. Z prvků lze jmenovat např. malou U-rampu, různé dětské herní 

prvky apod. V souvislosti s uvažovaným záměrem ovšem je potřeba řešit ještě problém chybějících 

prostorů, kam tyto prvky přes zimu ukládat. Tj. i vyřešení této otázky je nutné mít na paměti. 

Přes území městyse prochází celkem 4 naučné stezky. Potenciál v rozvoji těchto stezek spočívá 

v přidání více zastavení na jejich trase, dále doplnit je i určitými prvky pro děti, neboť stezky jsou nyní 

zajímavé hlavně pro dospělé, pro děti to moc zajímavé není. 

Pro potřeby rozvoje cyklistiky, ale i jízdy na inline bruslích či pro potřeby pěších a matek s kočárky by 

napomohla existence cyklostezky mezi obcí Lánov a Čistou v Krkonoších. Cyklostezka je již dlouhou 

dobu v plánu, nicméně prozatím se nepodařilo její vybudování zrealizovat. Vyjma přínosu v oblasti 

sportu a trávení volného času by cyklostezka měla i přínos bezpečnostní z pohledu odvedení cyklistů 

ze silnice I/14.  

Potenciál rozvoje má i autokemp Slunečná. Zmínit lze např. revitalizaci vodní nádrže, čímž by došlo ke 

zlepšení vody pro potřeby koupání, dále by zde mohl být umístěn např. můstek pro skoky do vody. 

Potenciál v oblasti sportu a volnočasových aktivit má spolupráce více subjektů. Zmínit lze další 

spolupráci školy se zájmovými spolky či s externími osobami. Škola nabízí každý rok nějakou zájmovou 

činnost ze svých zdrojů, přičemž zájmovou činnost vede externí osoba mimo školu. V současné době 

funguje takto kroužek „Sportík“. Potenciál spočívá např. i mít nějaký další kroužek, např. pro oblast 

první pomoci, horolezecký kroužek apod. Zmínit lze i častější přednášky na různá témata, např. 

informační set od hasičů, první pomoc, sport apod. Dále lze zmínit větší spolupráci městyse, školy a 

spolků při pořádání některých akcí, např. pořádat Dětský den ve větším formátu, než tomu bylo 

doposud. 

Další možností, jak podpořit rozvoj sportu a volnočasových aktivit v městysi, je revitalizace náměstí. 

Prostor by mohl být revitalizován s ohledem na podporu volnočasových aktivit, např. oplocené místo 

s herními prvky pro děti (dětské hřiště), vznik zastřešeného místa pro setkávání včetně veřejného WC, 

parkové úpravy atd. 

Obecným problémem, se kterým se městys potýká, je úbytek členů zájmových spolků. Dětské oddíly 

v městysi k říjnu 2020 nefungují, neboť není dostatek dětí, které by je navštěvovaly. Realizace výše 

uvedených aktivit by měla přispět k většímu zájmu místních obyvatel o sportovní aktivity a v návaznosti 

na to by se mohl v čase i úbytek počtu členů zájmových spolků zastavit či v ideálním případě postupně 

začít zvyšovat. Specifickým problémem např. většího zapojení členů do Racing teamu je i otázka peněz, 

které jsou pro činnost potřeba (pořízení motorky, její údržba apod.). 

Problémem je i fakt, že osob, které se věnují organizaci a činnosti spolků ze strany členů, je málo. 

Problémem městyse, který i s oblastí sportu úzce souvisí, je postupný pokles počtu trvale bydlících 

obyvatel, což se projevuje právě např. zmíněným nízkým počtem dětí, které by mohly v městysi 

sportovat. Městys vlastní několik pozemků, které by mohly sloužit pro výstavbu nových rodinných 

domů. Snahou městyse je přitáhnout mladé rodiny s dětmi, přičemž pokud se nejedná o dům či 

pozemek ve vlastnictví městyse, ale jedná se o pozemek či dům v soukromém vlastnictví, je pořízení 

nemovitostí finančně velmi drahé pro potřeby bydlení a běžně vydělávajících osob. V realitě tak 

dochází k odkoupení nemovitostí bohatými podnikateli, kteří následně rodinný dům přestaví na 

apartmány, penzion apod.  
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Opomenout nelze ani otázku vyjednání lepších podmínek pro občany městyse ve využití 

infrastruktury hotelu Aurum (vyhřívaný plavecký bazén, vířivka, finská sauna, tenisové kurty apod.) a 

Skiareálu. 

 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT  

je zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), 

O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby)26. V případě tohoto dokumentu se jedná o SWOT 

analýzu oblasti sportu v městysi Černý Důl. 

Existuje více přístupů, jak přikročit k tvorbě SWOT analýzy. V této práci byl využit přístup, kdy silné a 

slabé stránky představují faktory, které se týkají daného problému v současnosti. Příležitosti a hrozby 

představují faktory, které se týkají daného problému v budoucnosti, tj. mohou a nemusí nastat27. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence tělocvičny Úbytek trvale žijícího obyvatelstva 

Fotbalové hřiště Špatný stav interiéru budovy tělocvičny 

Víceúčelové sportovní hřiště a jeho stav Zázemí fotbalového hřiště není v odpovídající kvalitě 

Dětská hřiště, naučné stezky Úbytek členů zájmových spolků 

Skiareál, cyklotrasy 
Málo osob, které se věnují organizaci a činnosti 

spolků 

Několik aktivních zájmových spolků 
Nákladná údržba tenisového kurtu a víceúčelového 

kurtu u Skiareálu 

Aktivní osoby, kterým není oblast sportu lhostejná Drahé nemovitosti pro potřeby bydlení 

Tenisový kurt a víceúčelový kurt u Skiareálu  

Pořádání sportovních akcí  

Příležitosti Hrozby 

Modernizace interiéru a přístavba budovy tělocvičny Pokračující úbytek trvale bydlícího obyvatelstva 

Zatraktivnění naučných stezek 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci 

rozvojových aktivit 

Revitalizace zahrady v okolí ZŠ i MŠ Nadále klesající počet členů zájmových spolků 

Potenciál využití víceúčelové plochy vedle 
fotbalového hřiště 

Stále drahé nemovitosti pro potřeby bydlení, což 
vede k tomu, že objekty zkupují podnikatelé a 
původně rodinné domy přestavějí na penziony 

Revitalizace samotného fotbalového hřiště 
Úbytek aktivních osob, které sportem v městysi žijí a 

jejich nedoplnění z řad mladších obyvatel 

Revitalizace náměstí s ohledem na volnočasové 
aktivity 

Zcestné stížnosti ztěžující provozování či realizaci 
některých rozvojových aktivit 

Revitalizace zázemí fotbalového hřiště  

Potenciál v modernizaci autokempu Slunečná  

Potenciál využití plochy parkoviště u Skiareálu v létě  

Cyklostezka Lánov – Čistá  

Více volnočasových aktivit či kroužků ve spolupráci 
škola-místní spolky 

 

 
26 Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 
27 Zdroj a blíže viz: PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s. 
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3 Multiplikační dopady sportu 

Sport zasahuje do všech oblastí lidského života a pomáhá formovat společnost a její hodnoty. Níže 

popsané multiplikační dopady sportu byly inspirovány jednotlivými pilíři dokumentu „Koncepce 

podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“, na jejichž základě byl uvedený dokument vystavěn, a byly 

upraveny pro účely KRS městyse Černý Důl. 

➢ Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů – sport pomáhá 
začleňovat lidi do společnosti bez ohledu na jejich rozdíly (kultura, rasa, sociální postavení, 
zdravotní handicap apod.). Sport je založen na týmové práci a spolupráci, na odpovědnosti 
jednotlivců k celku. Sport pomáhá utvářet charakter každého jedince, je jedním z prvků 
prevence proti výskytu sociálně patologických jevů ve společnosti a utváří respekt a solidaritu 
vůči ostatním. Spolková sportovní činnost je základem soudržnosti a aktivní občanské 
společnosti. 

➢ Sport a prevence zdraví – sport a dostatek pohybových aktivit je prostředkem aktivní prevence 
vůči výskytu různých civilizačních chorob jako je např. obezita, kardiovaskulární choroby, 
cukrovka apod. Díky pravidelným sportovním aktivitám se zvyšuje fyzická zdatnost a výkonnost 
člověka a jeho psychická odolnost. Sport pomáhá odbourávat stres z pracovního nasazení, což 
úzce souvisí s předcházením nemocí a zároveň zvyšuje pracovní výkonnost. Prosazování 
zdravého životního stylu bude mít stále větší význam na zvýšení kvality života. 

➢ Sport jako prostředek seberealizace – sport pomáhá smysluplně naplňovat volný čas lidí, je 
prostředkem aktivní spolupráce s ostatními, a to jak formou aktivního sportování, tak formou 
trenérské činnosti či formou organizování a pořádání sportovních akcí. 

➢ Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost – sport napomáhá v rozvoji osobnosti 
každého jedince, podporuje zdravé sebevědomí a dodává člověku sebedůvěru. Zkušenosti 
získané prostřednictvím sportovní činnosti jsou následně přenositelné do mimosportovního 
života, kde napomáhají k lepšímu vyrovnávání se se stresem a každodenními problémy. 

➢ Podpora mimořádných sportovních talentů a propagace městyse – pokud by v městysi byla 
objevena osoba (osoby) s mimořádným sportovním talentem, která má potenciál se dostat i 
do reprezentace, bude městys bezpochyby tuto osobu podporovat v rámci svých možností. 
Díky dané osobě by byl významně propagován i městys samotný. S propagací městyse souvisí 
i pořádání akcí s celorepublikovým významem. 
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4 Strategická část 

Na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, informací získaných ze setkání pracovní 

skupiny, informací vyplývajících z nadřazených strategických dokumentů a z rozhovorů s představiteli 

městyse byly definovány v oblasti rozvoje sportu v městysi Černý Důl tyto prioritní osy (PO): 

➢ Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob 

➢ Prioritní osa 2: Modernizace a revitalizace stávající sportovní infrastruktury v městysi 

➢ Prioritní osa 3: Rozvoj nové sportovní infrastruktury v městysi 

➢ Prioritní osa 4: Spolupráce, propagace a organizace rozvoje sportu v městysi 

 

Na úvod této části je potřeba zmínit její číslování. Hlavní kapitoly (prioritní osy) jsou číslovány postupně 
(4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých prioritních os je takové, že první číslo označuje 
příslušnost k prioritní ose, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané prioritní osy.  

Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují příslušnost 
k prioritní ose a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci daného strategického 
cíle. 

 

V úvodu každé prioritní osy je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle a opatření 
dané prioritní osy. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi.  

Každé opatření je následně podrobně specifikováno a obsahuje následující informace: 

➢ žadatel 

➢ partneři 

➢ zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

➢ typ opatření 

➢ předpokládané náklady 

➢ předpokládané zdroje financování 

➢ místo realizace 

➢ stav připravenosti 

➢ doplňující informace 
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V rámci tabulek jednotlivých opatření jsou používány následující zkratky: 

ČEZ = České energetické závody 

DP = dotační program 

DT = dotační titul 

EU = Evropská unie 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

KHK kraj = Královéhradecký kraj 

KN = katastr nemovitostí 

k. ú. = katastrální území 

MFČR = Ministerstvo financí České republiky 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ = mateřská škola 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZe = Ministerstvo zemědělství 

MŽP = Ministerstvo životního prostředí 

PO = prioritní osa 

PORV = Program obnovy a rozvoje venkova 

POV = Program obnovy venkova 

PRV = Program rozvoje venkova 

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP = Státní fond životního prostředí 

SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SK = sportovní klub 

TJ = tělovýchovná jednota 

ÚSC = územně samosprávný celek 

z.s. = zapsaný spolek 

ZŠ = základní škola 
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4.1 PO 1: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob 

 

Podpora sportu pro všechny 
věkové kategorie osob

1.1 Podporovat organizovaný 
sport

1.1.1 Nadále finančně podporovat 
organizovaný sport

1.1.2 Nadále podporovat organizovaný 
sport i jinými způsoby než finančně

1.2 Podporovat neorganizovaný 
sport

1.2.1 Zabezpečit dostupnost sportovní 
infrastruktury pro širokou veřejnost

1.2.2 Oživit stávající naučné stezky a 
přizpůsobit jejich prvky i pro potřeby dětí

1.2.3 Usilovat o vyjednání lepších 
podmínek pro občany městyse ve využití 
infrastruktury hotelu Aurum a Skiareálu

1.3 Podporovat školní sport
1.3.1 Podporovat materiálně 
i nemateriálně aktivity školy 

v oblasti sportu

Prioritní osa Strategický cíl Opatření
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Strategický cíl 1.1: Podporovat organizovaný sport 

Opatření 1.1.1: Nadále finančně podporovat organizovaný sport 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři 

organizace působící v městysi v oblasti sportu a provozující 
organizovaný sport28 – k říjnu 2020: TJ Sokol Černý Důl, SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá v Krkonoších, Racing 
team Černý Důl z.s. 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
podpora konkrétních potřeb organizací zabezpečujících jejich 
bezproblémové fungování → aktivní činnost organizací a 
udržení jejich funkčnosti, kvality a nabídky činnosti 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané náklady do 100 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

podle potřeby rozšířit i na další organizace 

doplňující informace  

 

Opatření 1.1.2: Nadále podporovat organizovaný sport  
i jinými způsoby než finančně 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři 

organizace působící v městysi v oblasti sportu a provozující 
organizovaný sport – k říjnu 2020: TJ Sokol Černý Důl, SH ČMS 
- Sbor dobrovolných hasičů Čistá v Krkonoších, Racing team 
Černý Důl z.s. 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

podpora činnosti spolků provozujících organizovaný sport ve 
formě zvýhodněných podmínek za využívání sportovní 
infrastruktury → aktivní činnost organizací a udržení jejich 
funkčnosti, kvality a nabídky činnosti 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady 
v rámci běžných provozních nákladů na údržbu sportovní 
infrastruktury v městysi 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

podle potřeby rozšířit i na další organizace 

doplňující informace  

  

 
28 organizovaný sport = uvědomovaná a koordinovaná sportovní aktivita sdružených (organizovaných) sportovců 
s cílem dosažení nejlepších výkonů v soutěžích (zdroj: SEKOT, A. (2003): Sport a společnost. Paido, Brno, 191 s.) 
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Strategický cíl 1.2: Podporovat neorganizovaný sport 

Opatření 1.2.1: Zabezpečit dostupnost sportovní infrastruktury  
pro širokou veřejnost 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři 

ZŠ a MŠ Černý Důl 

TJ Sokol Černý Důl 

Spolek KRAKONOŠ 

široká veřejnost 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu 

podpora sportovních aktivit pořádaných v rámci 
neorganizované činnosti 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady 
v rámci běžných provozních nákladů na údržbu sportovní 
infrastruktury v městysi 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému, kdy 
sportoviště může využívat i široká veřejnost 

doplňující informace 
v případě nové sportovní infrastruktury v majetku městyse 
uplatňovat též princip přístupnosti pro širokou veřejnost 

 

Opatření 1.2.2: Oživit stávající naučné stezky  
a přizpůsobit jejich prvky i pro potřeby dětí 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři zájmové spolky působící v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
více informačních a zajímavých prvků dostupných na 
naučných stezkách; zatraktivnění stezek pro děti  

typ investiční 

předpokládané náklady do 100 tis. Kč  

předpokládané zdroje financování 
EU – PRV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace trasa stávajících naučných stezek 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Opatření 1.2.3: Usilovat o vyjednání lepších podmínek pro občany městyse  

ve využití infrastruktury hotelu Aurum a Skiareálu 
 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři provozovatel hotelu Aurum a Skiareálu 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
finančně lépe dostupné některé volnočasové aktivity 
v městysi pro jeho občany  

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  

 

Strategický cíl 1.3: Podporovat školní sport 

Opatření 1.3.1: Podporovat materiálně i nemateriálně  
aktivity školy v oblasti sportu 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři ZŠ a MŠ Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu 
v rámci aktivit školy 

typ investiční i neinvestiční 

předpokládané náklady součást příspěvků na provoz školy a školských zařízení 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl a sportovní infrastruktura ve vlastnictví městyse 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

doplňující informace 

materiální podpora – součást příspěvků městyse na provoz 
školy a školských zařízení 

nemateriální podpora – týká se např. školních sportovních 
soutěží a školních sportovních kroužků → využití sportovní 
infrastruktury v majetku městyse za účelem pořádání 
školních sportovních soutěží, umožnění využití sportovní 
infrastruktury v majetku městyse k tréninku apod. 
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4.2 PO 2: Modernizace a revitalizace stávající sportovní infrastruktury v městysi 

 

Modernizace a revitalizace 
stávající sportovní 

infrastruktury v městysi

2.1 Revitalizovat a modernizovat 
venkovní prostory

2.1.1 Revitalizovat nejbližší okolí 
tělocvičny

2.1.2 Revitalizovat okolí 
víceúčelového hřiště a navazující 

prostor v okolí budovy ZŠ

2.1.3 Revitalizovat prostor zahrady 
v okolí budovy MŠ

2.1.4 Usilovat o revitalizaci prostoru 
fotbalového hřiště včetně přilehlých 

prostor

2.1.5 Postupně revitalizovat prostor 
autokempu Slunečná

2.1.6 Revitalizovat náměstí pro 
potřeby podpory trávení volného 

času

2.2 Modernizovat budovy sloužící 
pro potřeby sportu či jako jeho 

zázemí

2.2.1 Modernizovat interiér budovy 
tělocvičny včetně rozšíření 

dostupných prvků vybavenosti

2.2.2 Rekonstruovat budovu zázemí 
fotbalového hřiště

Prioritní osa Strategický cíl Opatření
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Strategický cíl 2.1: Revitalizovat a modernizovat venkovní prostory 

Opatření 2.1.1: Revitalizovat nejbližší okolí tělocvičny 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři 
ZŠ a MŠ Černý Důl 

TJ Sokol Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
modernější, efektivněji řešený prostor zahrady v okolí 
tělocvičny, zabezpečena možnost parkování  

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč 

předpokládané zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT Revitalizace veřejných ploch v 
zastavěném území obce 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN 175/1 (k. ú. Čistá v Krkonoších) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  

 

Opatření 2.1.2: Revitalizovat okolí víceúčelového hřiště  
a navazující prostor v okolí budovy ZŠ 

žadatel Městys Černý Důl či ZŠ a MŠ Černý Důl 

partneři ZŠ a MŠ Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
školní zahrada jako sportovně relaxační místo, rozvoj prvků 
zaměřených na ekologii, využití zahrady pro potřeby výuky  

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŽP – SFŽP – výzva zaměřená na Přírodní zahrady  

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcely KN 166/1 a KN 166/5 (k. ú. Čistá v Krkonoších) 

stav připravenosti studie 

doplňující informace 
součástí akce by mohlo být i zavedení kamerového systému 
v okolí školy 

  



Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy městyse Černý Důl na období let 2020–2025 – Strategická část 

Stránka 39 z 57 

Opatření 2.1.3: Revitalizovat prostor zahrady v okolí budovy MŠ 

žadatel Městys Černý Důl či ZŠ a MŠ Černý Důl 

partneři ZŠ a MŠ Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
revitalizace zahrady v přírodním stylu, podpora 
environmentálního aspektu, pořízení nových prvků 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŽP – SFŽP – výzva zaměřená na Přírodní zahrady 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN 194/1 (k. ú. Čistá v Krkonoších) 

stav připravenosti studie 

doplňující informace  

 

Opatření 2.1.4: Usilovat o revitalizaci prostoru fotbalového hřiště 

žadatel Městys Černý Důl či TJ Sokol Černý Důl 

partneři TJ Sokol Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

zefektivnění údržby hřiště → zavedení automatického 
zavlažování 

komplexní revitalizace hřiště → zlepšení stavu povrchu hřiště 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny sportu 
2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně technické 
základny sportu – ÚSC, SK a TJ (pouze za předpokladu 
dlouhodobé nájemní smlouvy mezi obcí a TJ Sokolem Černý 
Důl a žadatelem bude spolek)29 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku (žadatelem musí být městys) 

KHK kraj – POV 

Nadace ČEZ – grant Oranžové hřiště 

vlastní zdroje TJ Sokola Černý Důl 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN 150/1 (k. ú. Fořt) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

Jedná se o aktivitu, jejíž realizace je plánována průběžně a 
pravděpodobně také v delším časovém horizontu, než je 
období 2020-2025. Do dokumentu je zařazena z toho 
důvodu, že se s ní v městysi počítá. 

 
29 Takto byla výzva nastavená ještě při žádání v roce 2019 na rok 2020.  Od letošního roku by měla výzvy v oblasti 
sportu vyhlašovat Národní sportovní agentura, tj. je otázkou, jestli bude výzva převzata v obdobném duchu nebo 
jestli dojde k nějakým změnám. Uvedená informace platí i u následujících aktivit uvedených v KRS, u kterých je 
tento předpokládaný zdroj financování uveden. 
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Opatření 2.1.5: Postupně revitalizovat prostor autokempu Slunečná 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři nájemce v autokempu 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

lepší vybavenost kempu pro potřeby jeho návštěvníků, lepší 
kvalita poskytovaných a dostupných služeb v kempu 

zlepšení technického stavu vodní nádrže, podpora posílení 
retence a akumulace vody v krajině 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MZe – DP Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích, podprogram Podpora opatření na 
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí (týká 
se revitalizace plochy nádrže) 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku (pokud se týká vybudování, 
rekonstrukce nebo modernizace hřišť) 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace 
území severně od autobusové zastávky „Černý Důl, Čistá, 
koupaliště“ v k. ú. Čistá v Krkonoších 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

Jedná se o aktivitu, jejíž realizace je plánována průběžně a 
pravděpodobně také v delším časovém horizontu, než je 
období 2020-2025. Do dokumentu je zařazena z toho 
důvodu, že se s ní v městysi počítá. 

 

Opatření 2.1.6: Revitalizovat náměstí pro potřeby podpory trávení volného času 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři zájmové spolky působící v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

podpora sociální soudržnosti obyvatel v městysi, obnovení 
funkce náměstí jako místa pro setkávání, rozšíření možností 
trávení volného času formou např. pořízení prvků pro děti, 
workoutových prvků apod. 

typ investiční 

předpokládané náklady 
v řádu stovek tis. Kč (výše se bude odvíjet od množství 
realizovaných aktivit) 

předpokládané zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT Revitalizace veřejných ploch v 
zastavěném území obce 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace 
parcely KN 1383/1, KN 1395/1, KN 1113, KN 1114/1, KN 
1114/2, KN 1114/3 (vše v k. ú. Černý Důl) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Strategický cíl 2.2: Modernizovat budovy sloužící pro potřeby sportu či jako jeho zázemí 

Opatření 2.2.1: Modernizovat interiér budovy tělocvičny včetně rozšíření 
dostupných prvků vybavenosti 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři zájmové spolky působící v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

zabezpečení odpovídajícího stavu interiéru budovy 
tělocvičny 

lepší vybavenost tělocvičny, dostupnost většího spektra 
volnočasových aktivit 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny sportu 
2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně technické 
základny sportu – ÚSC, SK a TJ (pouze za předpokladu 
dlouhodobé nájemní smlouvy mezi městysem a TJ Sokolem 
Černý Důl a žadatelem bude spolek) 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT - Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury (žadatelem musí být městys a pouze za 
předpokladu, že tělocvična slouží primárně pro hodiny 
tělesné výchovy; mimoškolní využití, které je zpoplatněno, 
může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity 
objektu) 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN st. 236 (k. ú. Čistá v Krkonoších) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 
Z pohledu nových prvků vybavenosti: např. možnost 
vytvoření lezecké stěny, otázka vybudování sauny či pořízení 
stolů na stolní tenis 
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Opatření 2.2.2: Rekonstruovat budovu zázemí fotbalového hřiště 

žadatel TJ Sokol Černý Důl 

partneři Městys Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse zabezpečení odpovídající kvality zázemí fotbalového hřiště 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny sportu 
2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně technické 
základny sportu – ÚSC, SK a TJ (pouze za předpokladu 
dlouhodobé nájemní smlouvy mezi městysem a TJ Sokolem 
Černý Důl a žadatelem bude spolek) 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje TJ Sokola Černý Důl 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcely KN st. 77 a KN 150/1 (k. ú. Fořt) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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4.3 PO 3: Rozvoj nové sportovní infrastruktury v městysi 

 

Rozvoj nové sportovní 
infrastruktury v městysi

3.1 Usilovat o vybudování přístaveb 
k vytipovaným objektům 

ve vlastnictví městyse 

3.1.1 Uvažovat o vybudování 
přístavby k budově tělocvičny

3.1.2 Uvažovat o vybudování 
přístavby budovy ZŠ

3.2 Podpořit zvýšení variability dostupných 
volnočasových aktivit v městysi

3.2.1 Uvažovat o pořízení 
rozebíratelného hřiště s prvky

3.2.2 Využít potenciálu plochy 
nacházející se severně až severovýchodně 

od fotbalového hřiště

3.2.3 Nadále usilovat 
o vybudování cyklostezky 

mezi obcí Lánov a Čistou v Krkonoších

Prioritní osa Strategický cíl Opatření
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Strategický cíl 3.1: Usilovat o vybudování přístaveb k vytipovaným objektům ve vlastnictví 

městyse 

Opatření 3.1.1: Uvažovat o vybudování přístavby k budově tělocvičny 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři 
TJ Sokol Černý Důl 

ZŠ a MŠ Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
zisk potřebného prostoru u budovy tělocvičny → široké 
spektrum možností využití prostoru: ubytovací prostory, 
společenská místnost, uskladnění stolů, židlí apod. 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 
KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN 175/1 (k. ú. Čistá v Krkonoších) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

Jedná se o aktivitu, jejíž realizace je plánována průběžně a 
pravděpodobně také v delším časovém horizontu, než je 
období 2020-2025. Do dokumentu je zařazena z toho 
důvodu, že se s ní v městysi počítá. 

 

 

Opatření 3.1.2: Uvažovat o vybudování přístavby budovy ZŠ 

žadatel Městys Černý Důl či ZŠ a MŠ Černý Důl 

partneři ZŠ a MŠ Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
vznik nové odborné učebny, další možnosti využití prostoru 
pro potřeby školy  

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

EU – IROP 2021-2027 

DP MFČR – Program 29822 Akce financované z rozhodnutí 
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 
298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství v působnosti obcí 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT - Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje ZŠ a MŠ Černý Důl 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcely KN 166/1 a KN 166/3 (k. ú. Čistá v Krkonoších) 

stav připravenosti studie 

doplňující informace  
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Strategický cíl 3.2: Podpořit zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit v městysi 

Opatření 3.2.1: Uvažovat o pořízení rozebíratelného hřiště s prvky 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři zájmové spolky působící v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

v dlouhodobém horizontu ušetření finančních prostředků, 
které jsou v současné době vynakládány na každoroční 
revitalizaci povrchu 

zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč 

předpokládané zdroje financování 
KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN 1148/7 (k. ú. Černý Důl) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

s uvažovaným záměrem nutno vyřešit ještě problém 
chybějících prostorů, kam tyto prvky přes zimu ukládat 

příklady prvků: malá U-rampa, dětské prvky, prvky pro kola 
apod. 

 

Opatření 3.2.2: Využít potenciálu plochy nacházející  
se severně až severovýchodně od fotbalového hřiště 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři zájmové spolky působící v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit 

typ investiční 

předpokládané náklady budou se odvíjet od zvolené varianty možného využití plochy 

předpokládané zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT - Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku (v případě vybudování 
hřiště) 

Nadace ČEZ – grant Oranžové hřiště (v případě vybudování 
hřiště) 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace parcela KN 150/1 (k. ú. Fořt) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 
možných variant využití je celá řada, např. vznik antukového 
hřiště, biketrialové hřiště, využití pro potřeby motosportu aj. 
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Opatření 3.2.3: Nadále usilovat o vybudování cyklostezky  
mezi obcí Lánov a Čistou v Krkonoších 

žadatel Městys Černý Důl, obec Lánov, obec Dolní Lánov 

partneři Krkonoše - svazek měst a obcí 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

zvýšení bezpečnosti cyklistů v důsledku jejich odvedení ze 
silnice I/14 

existence vhodné trasy pro potřeby inline bruslení 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

EU – IROP 2021-2027 

SFDI – výzva Cyklistické stezky 

prostředky zainteresovaných obcí 

místo realizace území městyse Černý Důl, obce Lánov, obce Dolní Lánov  

stav připravenosti studie 

doplňující informace  
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4.4 PO 4: Spolupráce, propagace a organizace rozvoje sportu v městysi 

 

Spolupráce, propagace a 
organizace rozvoje sportu 

v městysi

4.1 Propagovat sport 
a sportovní činnost

4.1.1 Propagovat sport a podporovat sportovní 
aktivity pořádané a konané v městysi

4.1.2 Motivovat lidi k aktivnímu zapojení se 
do spolků zabývajících se sportem

4.2 Podporovat spolupráci a organizační 
činnost v oblasti sportu

4.2.1 Usilovat o vyhledání potenciálních zájemců 
podílet se na organizační činnosti spolků 

zabývajících se sportem

4.2.2 Rozšířit spolupráci školy se zájmovými 
spolky a externími osobami

4.2.3 Rozšířit spolupráci městyse, školy a 
zájmových spolků při pořádání některých akcí

Prioritní osa Strategický cíl Opatření
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Strategický cíl 4.1: Propagovat sport a sportovní činnost 

Opatření 4.1.1: Propagovat sport a podporovat sportovní aktivity  
pořádané a konané v městysi 

žadatel 

Městys Černý Důl 

Spolek KRAKONOŠ 

ZŠ a MŠ Černý Důl 

partneři spolky působící a pořádající sportovní akce v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 

zatraktivnění sportu prostřednictvím podpory propagace 
sportovních aktivit na území městyse 

sportovní akce a aktivity pro širokou veřejnost → významně 
přispívají k podpoře pohybu + posilují sociální život v městysi 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady do 50 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje financování 

KHK kraj – DP Pohybová gramotnost a pořádání významných 
masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport 
pro všechny" (žadatel spolek či škola) – pouze v případě akcí 
krajského, celostátního či mezinárodního významu 

vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím trendu podpory 

doplňující informace 

pravidelně aktualizované informace v oblasti sportu na 
internetových stránkách městyse a spolků, pokud jimi 
disponují (např. i pozvánky na sportovní klání, výsledky 
fotbalového oddílu apod.) 

 

Opatření 4.1.2: Motivovat lidi k aktivnímu zapojení se do spolků  
zabývajících se sportem 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři předsedové zájmových spolků působících v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
utužení společenského života v městysi, zlepšování 
mezilidských vztahů 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Strategický cíl 4.2: Podporovat spolupráci a organizační činnost v oblasti sportu 

Opatření 4.2.1: Usilovat o vyhledání potenciálních zájemců podílet se  
na organizační činnosti spolků zabývajících se sportem 

žadatel předsedové zájmových spolků působících v městysi 

partneři Městys Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
zabezpečení fungování spolků v městysi, existence osob, 
které organizační činnost spolku podpoří a pomůžou se 
podílet na jeho chodu  

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  

 

Opatření 4.2.2: Rozšířit spolupráci školy se zájmovými spolky a externími osobami 

žadatel ZŠ a MŠ Černý Důl 

partneři 
zájmové spolky působící v městysi 

Městys Černý Důl 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
rozšíření spektra dostupných zájmových aktivit 

posilování vzájemné spolupráce škola-zájmové spolky 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování zdroje ZŠ a MŠ Černý Důl 

místo realizace budova ZŠ či budova tělocvičny 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Opatření 4.2.3: Rozšířit spolupráci městyse, školy a zájmových spolků  
při pořádání některých akcí 

žadatel Městys Černý Důl 

partneři 
ZŠ a MŠ Černý Důl 

zájmové spolky působící v městysi 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse 
možnost pořádání některých akcí ve větším či jiném formátu 
a tím pádem i jejich oživení, což v konečném důsledku může 
vést k většímu zájmu o tyto akce a jejich větší návštěvnosti 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje městyse 

místo realizace Černý Důl 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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5 Implementační část 

Pro úspěšné nastavení a praktické využití KRS je nezbytné definovat a popsat následující oblasti: 

➢ Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Koncepce 

➢ Systém financování Koncepce 

➢ Monitoring a vyhodnocení naplňování Koncepce 

➢ Aktualizace Koncepce 

 

5.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Koncepce 

Pokud má dojít k naplnění cílů KRS, je potřeba zajistit jednoznačný způsob jejího řízení. Ten musí 

vycházet ze systému řízení městyse, kdy zastupitelstvo městyse je orgán řídící a rada městyse, vedení 

městyse a předsedové zájmových spolků působících v městysi jsou orgánem výkonným. Systém řízení 

KRS naznačuje následující schéma. 

 

Znázornění způsobu řízení a organizačního zajištění naplňování KRS v městysi Černý Důl 

 

 

Řídící skupina 

Řídící skupina představuje hlavní orgán, který je zodpovědný za postupné naplňování KRS. Řídící 

skupina rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí předložené rozvojové projekty 

(včetně jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schválenou KRS. Řídící skupina dále určí 

osobu, tzv. garanta, jehož rolí bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a 

aktualizacemi KRS. Garant by měl být jeden z členů řídící skupiny, příp. výkonného týmu. 

 

Výkonný tým 

Výkonný tým je složen z členů rady městyse (zároveň vedení městyse) a z předsedů aktivních 

zájmových spolků působících v městysi. Vedoucím výkonného týmu je starosta městyse. Stěžejním 

úkolem výkonného týmu v procesu implementace KRS je předkládat řídící skupině konkrétní návrhy 

projektů a rozvojových aktivit, které jsou v souladu se schválenou KRS. Dalšími úkoly výkonného týmu 

jsou: monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace KRS 

(vlastními silami či za pomoci externí osoby). 

 

Do procesu implementace KRS budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci poradní. 

Výkonný týmŘídící skupina

Zastupitelstvo 
městyse Černý 

Důl

Rada městyse

Předsedové zájmových spolků působících v městysi

Vedení ZŠ a MŠ Černý Důl
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5.2 Systém financování Koncepce 

Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů KRS jsou nutné finanční prostředky. Realizace 

řady navržených opatření se bezpochyby neobejde bez vnější finanční podpory. Proto je důležité 

využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich realizaci. 

 

Financování rozvojových opatření lze zajistit dvěma předpokládanými způsoby: 

1. Financování opatření výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivá opatření jsou financována 

výhradně z rozpočtu městyse. 

2. Financování opatření na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivá opatření jsou 

financována z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně 

z vlastních zdrojů. Externí finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty)  

a vratné (úvěry, zápůjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky představují 

velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného opatření 

(mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů opatření). Z pohledu externích zdrojů lze 

uvažovat o následujících zdrojích financování: 

➢ z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU 

➢ ze státního rozpočtu ČR 

➢ z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

➢ ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru, 
prostředky nestátních neziskových organizací) 

 

5.3 Monitoring a vyhodnocení naplňování Koncepce 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace KRS v městysi Černý Důl je důležitou součástí celého 

strategického dokumentu. Je žádoucí, aby monitoring a vyhodnocování naplňování KRS bylo 

prováděno průběžně a mohlo se tak pružně reagovat na aktuálně vzniklé situace. Faktorů, které mohou 

vstupovat do realizace KRS a mít na ní pozitivní či negativní vliv je skrze politické, společenské, 

hospodářské a legislativní prostředí mnoho. Nelze tedy předpokládat, že do realizace KRS nebude 

potřeba zasahovat. 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace KRS tedy spočívá ve zhodnocení stupně přípravy či 

počtu zrealizovaných konkrétních opatření ze stanovených strategických cílů. Předpokládanými zdroji 

dat pro hodnocení a monitoring budou podklady a dokumenty úřadu městyse v Černém Dole. 

Za monitoring a vyhodnocování naplňování KRS je odpovědný výkonný tým. 

 

5.4 Aktualizace Koncepce 

Nedílnou součástí implementace KRS je i její aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“ dokument, který 

by měl být aktualizován v čase a reagovat tak na aktuální změny politické, hospodářské, společenské 

či legislativní. Je proto žádoucí, aby s KRS bylo pracováno v čase a v návaznosti na její monitorování a 

vyhodnocování naplňování strategických cílů (např. doplnění, upravení či vypuštění konkrétních 

opatření, změna samotných strategických cílů apod.) docházelo taktéž k její aktualizaci. 
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Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávající strategii, nebo přímo úpravou strategie, 

čímž vznikne nová verze. Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené změny. 

Komplexní aktualizaci KRS je doporučeno provést podle potřeb městyse, především pokud by nastaly 

výše zmíněné skutečnosti. Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého 

kalendářního roku ve vazbě na realizaci opatření obsažených v KRS a ve vazbě na tvorbu rozpočtu 

městyse na následující rok. 

Za zajištění aktualizace a dílčích revizí KRS je zodpovědný výkonný tým. 
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6 Seznamy 

6.1 Seznam použitých zdrojů 

Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

Dotační portál Královéhradeckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/ 

DOVALIL, J. (2004): Olympismus. Olympia, Praha, 219 s. 

EVROPSKÁ KOMISE (2007): Bílá kniha o sportu. Evropská unie, Brusel, dostupné z: 
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Informace získání ze setkání pracovní skupiny 

Internetové stránky Autokempu Slunečná http://autokempslunecna.cz/ 

Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz 
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Internetové stránky městyse Černý Důl http://www.cernydul.cz/  

Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/  

Internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy https://www.msmt.cz/  

Internetové stránky naučné stezky Svatá Barbora http://www.stezkabarbora.cz/ 

Internetové stránky SkiResortu Černá Hora – Pec https://www.skiresort.cz/skiarealy/cerny-dul/ 

Internetové stránky spolku Racing team Černý Důl z.s. https://www.endurocernydul.cz/  

Internetové stránky spolku Spolek KRAKONOŠ https://www.spolekkrakonos.cz/  

Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky http://www.uir.cz/ 

Koncepce podpory sportu 2016–2025, dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-
sportu-2016-2025 

Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/ 

Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 

PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 
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Plán rozvoje cestovního ruchu městyse Černý Důl, dostupné z: http://www.cernydul.cz/obcane/obec-
mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/rozvoj-cestovniho-ruchu/ 

Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/ 

Portál Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/ 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020, dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017-2020.pdf 

PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s. 

RADA EVROPY (1996): Evropská charta sportu pro všechny. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky, Praha, dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu 

SEKOT, A. (2003): Sport a společnost. Paido, Brno, 191 s. 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027, dostupné z: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategie-rozvoje-
KHK-2021-2027.pdf 

Strategie rozvoje obce Černý Důl, dostupná z: http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-
dul/rozvoj-mestyse/strategie-rozvoje-obce/ 

Údaje poskytnuté úřadem městyse v Černém Dole 

Územní plán Černý Důl, dostupné z: http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-
mestyse/uzemni-plan-mestyse/ 

vlastní průzkum 

zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji, dostupné z: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-
sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf 
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GŘ HZS ČR = Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

IČ = identifikační číslo 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

KČT = Klub českých turistů 

KHK kraj = Královéhradecký kraj 

KN = katastr nemovitostí 

KRS = Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

k. ú. = katastrální území 

MFČR = Ministerstvo financí České republiky 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ = mateřská škola 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVČR = Ministerstvo vnitra České republiky 

MZe = Ministerstvo zemědělství 

MŽP = Ministerstvo životního prostředí 

OP ŽP = Operační program Životní prostředí 

PO = prioritní osa 

PORV = Program obnovy a rozvoje venkova 

POV = Program obnovy venkova 

PRV = Program rozvoje venkova 

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP = Státní fond životního prostředí 

SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SK = sportovní klub 

s. r. o. = společnost ručením omezeným 

TJ = tělovýchovná jednota 

ÚSC = územně samosprávný celek 

z.s. = zapsaný spolek 

ZŠ = základní škola 
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