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1. Úvod  
 
Tento text je součástí zahájení procesu strategického plánování a řízení obce Červená Voda. Proces byl 
zahájen díky projektu Zlepšení strategického plánování a výkonu správy v obci Červená Voda.  Jeho 
výsledkem jsou čtyři texty: 
 

- Plán rozvoje obce Červená Voda (analytická a návrhová část) 
- Koncepce rozvoje místních částí obce Červená Voda 
- Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 
- Koncepce partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda 

 
Klíčovým dokumentem, který texty propojuje je Plán rozvoje obce Červená Voda. Další tři texty mají 
zejména funkci shrnutí daného tématu, zpřehlednění aktivit, které se v dané oblasti v Červené vodě 
děly a dějí, mapování problémů a výzev a v neposlední řadě mohou sloužit jako zásobník podnětů nebo 
projektových záměrů, kterými bude postupně naplňován celkový strategický plán.  
  
Důvodů vzniku specifického dokumentu zaměřeného na oblast sportu je vícero. Jde o jeden 

z nejvýznamnějších způsobů trávení volného času jak pro obyvatele, tak návštěvníky obce. V oblasti 

sportu se tak částečně spojuje jak oblast podpory zdraví, oblast volného času, tak oblast obnovy a 

tvorby veřejných prostranství a oblast kvality života obecně. Sportovní oblast se týká všech věkových 

kategorií obyvatel obce. Malé děti by zde měly najít dostatek prostoru pro volný a bezpečný pohyb od 

„prvních krůčků“, přes „objevování obce a kamarádů“, až po neorganizované aktivity a později i 

organizovaný sport. Důležité je neztratit v této oblasti i mládež. Tato skupina, často považovaná za 

„rizikovou“, potřebuje specifickou, nenásilnou motivaci k tomu, aby neztratila vztah k pohybu a 

neupnula se pouze k „počítačovým hrám nebo pivu“. Důležitou cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi. 

Motivace k pohybu je u této skupiny značná. Zde je důležitá snadná dostupnost a pestrost nabídky. 

Klíčové v tomto ohledu nejsou jen samotná veřejná prostranství, hřiště a sportoviště, ale také spojnice 

mezi nimi tj. pěší, případně cyklistické trasy, které usnadní využití různých nabídek v obci. Nedá se 

pominout také věkově nejstarší část populace, která přibývá a jejíž velkým rizikem je nesoběstačnost, 

pasivita a izolovanost, příležitostí naopak udržování vztahů a aktivizace.    

Vzhledem k tomu, že veřejné rozpočty jsou vždy omezené a nároky obyvatel rostoucí, je potřeba 

myslet na efektivitu a synergii investic. Tento dokument má napomoci tomu, aby zejména 

zastupitelstvo obce a obecní úřad měly: 

a) Dostatek aktuálních informací o stavu sportovišť, hřišť a veřejných prostranstvích v obci 

b) Dostatek aktuálních informací o spolcích, klubech a neformálních sdruženích, které vyvíjejí na 

území obce své aktivity 

c) Dostatek informací o reálných potřebách jednotlivých cílových skupin v obci 

Tento dokument by měl napomoci tomu, aby výše zmíněné informace byly průběžně získávány, 

vyhodnocovány a na základě nich bylo průběžně rozhodováno o investičních i provozních výdajích 

obce, které budou naplňovat základní cíle tohoto dokumentu a konkrétní priority péče o zdraví a volný 

čas obyvatel obce. Základními zdroji pro sepsání dokumentu byly záznamy vedené panem Dorňákem, 

Kronika obce, fotodokumentace pana Horáka, pana Dorňáka, pana Švestky a místní šetření v roce 

2017/18. 
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2. Sport v obci a úloha obce  
 

Sportovní politika v obci Červená Voda vychází jak z aktuálních potřeb, tak z historicky kulturních 

tradic, do kterých zasahují demografické vlivy, dostupnost a způsob obživy obyvatel i zvyšující se počet 

turistů v obci.  

Obec provozuje a spravuje svá sportoviště, spolupracuje na budování tras a sítí v regionu, případně 

spolupracuje se soukromými subjekty na pořádání nebo propagaci aktivit v jejich zařízeních. Seznam 

sporovišť je uveden v příloze č. 1 Sportoviště v Červené Vodě. 

Úlohou obce je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů. Mezi ně patří i potřeba 

ochrany a rozvoje zdraví. Praktickému naplňování dochází podporou sportovní činnosti, budováním a 

správou sportovišť a další infrastruktury, koordinace a propagace těchto činností. Od roku 2017 je obec 

Červená Voda členem Národní sítě Zdravých měst, kde za zdraví není považována jen fyzická kondice 

obyvatelstva, ale i společenské zdraví, které s rozvojem společnosti také úzce souvisí.  

Z hlediska historického lze zaznamenat několik 

zásadních milníků. Jedním je odsun obyvatelstva po 

druhé světové válce, dalším je příchod armády do místní 

části Moravský Karlov, dalším je odchod armády a zánik 

významných zaměstnavatelů v obci a s tím spojené 

dojíždění za prací a odliv obyvatelstva.  Následky těchto 

změn jsou zaznamenány v kronikách a výběr z nich 

uvádíme v příloze č. 2 Výpis z obecní kroniky.  

 

Další záznamy / kroniky dokumentující činnost (i sportovní a turistickou) si vedli pionýři (pí. Koukalová, 

p. Bohuslav), skauti (p. Severin), cyklisté a lyžaři (Špačkovi). Fotografie v dokumentu jsou ze sbírek pana 

M. Švestky a především pana J. Horáka, který disponuje uceleným souborem snímků sportovních 

akcích (zejména fotbalistů od roku 2008).  

Nejvýznamnější organizace TJ Jiskra, od roku 2008 FC Jiskra 2008 kroniku nevede. Disponují stručnými 

Výročními zprávami. Nejdále se ve fotbalových soutěžích dostali zdejší dorostenci. Pravidelně se 

opakují akce jako účast v turnaji o pohár starostů, HOLBA Cup. Stejně se také opakují přátelská utkání 

s polskými nebo německými fotbalisty. K mimořádně úspěšným akcím patřilo utkání místních fotbalistů 

s posluchači trenérské profesionální licence UEFA (viz výpis z kroniky). Budoucí trenéři přijeli o rok 

později znovu k odvetnému utkání. Již několik let hostí místní FC Jiskra účastníky každoročního 

Hornbach turnaje. Dne 21. 7. letos proběhl 10. ročník cyklistického závodu Jeřáb 1003 (je pořádán bez 

přestávky od roku 2009). Tohoto závodu se účastní jezdci z celé republiky.  

Na podzim v r. 1989 byla obnovena činnost volejbalového oddílu TJ Jiskra. Oddíl tehdy měl tři družstva: 

žáky, muže a ženy. Družstvo žen v r. 1988/89 vyhrálo okresní přebor, po vítězství v kvalifikaci hrálo 

krajskou soutěž. Po první části soutěže byly ženy na 4. místě, později byly i lepší (viz výpis z kroniky na 

několika místech a Fojtíková). 

Významnou skupinou TJ Jiskry byly členky ZRTV (Základní a rekreační tělesná výchova, před rokem 

1989), nyní ASPV (Asociace sportu pro všechny). Cvičenky se zúčastnily (pokud je mi známo) všech 

minulých spartakiád a také všech dosud konaných sokolských sletů (viz výpis z kroniky). 
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S místní ASPV se před několika lety spojili šachisté z naší obce a ze Štítů. Tenisu se daří v posledních asi 

dvou letech, a to zásluhou pana Panchártka. Motoristickému sportu se dlouhodobě věnují členové 

Veteran Car Club Červená Voda (jsou i zdaleka) a jejich příznivci. Akce se stabilně v pravidelných 

intervalech opakují. Blíže včetně fotografií např. pan Václav Černohous (viz výpis z obecní kroniky). 

Motocyklisté se shlukují kolem Kamila Mináře. O hasičích a jejich sportovních aktivitách viz výpis z 

kroniky. Jezdeckému sportu (parkurovému skákání) se zájemci věnovali v posledních letech před rokem 

1989, pokusy o obnovu závodů se uskutečnily kolem roku 2010 (viz výpis z kroniky a pánové Mareš st. 

i ml.). 

 

Další sportovní akce v obci: 

• Atletika – akce pořádané ZŠ na sportovním areálu, 

• Fotbal - fotbalová utkání, Turnaj starostů, 

• Cyklistika - Jeřáb 1003, Časovka na Suchý vrch, 

• Tenisový turnaj, 

• Motoristický sport – moto burzy a motosrazy, 

• Hasičský sport, 

• Turistika – výlety pionýského oddíli a skautského oddílu, 

• Orientační běh – závody na Moravském Karlově, 

• Zimní závody psích spřežení, 

• Zimní turistika – akce na dvou skiareálech, bílé stopy jak v Červené Vodě, tak na Suchém 

vrchu – Bukové hoře, tak na Jeřábu, 

• pravidelná setkání příznivců motocyklů JAWA na Horní Orlici, 

• dálkové pochody. 

 

V obci se konaly:  

 
• automobilové soutěže Trotina Rallye (viz kronika), 

• v letech 2007 a 2008 soutěže ze seriálu automobilových závodů Mezinárodního mistrovství 

České republiky v jízdě do vrchu a Mistrovství České republiky v závodech historických 

automobilů v jízdě do vrchu PRIX ORLICKO (do Suchého vrchu), pořádané Federací 

automobilového sportu České republiky a Autoklubem Letohrad (viz výpis z kroniky) , 

• obcí nejméně dvakrát projeli účastníci někdejšího Závodu míru. 
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Spolky, nebo skupiny s částečným, nebo úplným sportovním zaměřením. 

Kontakty z dotazníku pro spolky z roku 2016 (celý je dostupný na webu obce): 

FC Jiskra 2008, z.s. 

Junák - český 
skaut, středisko 
Bílá liška Červená 
Voda s.z. 

Pionýr, z.s. 
Pionýrská skupina 
Hraničář Červená 
Voda p.s. 

SDH Červená Voda 
Veteran car club 
Červená Voda 

www.fcjiskra.com  

web:http://bilalisk
acv.wix.com/stredi
sko 

www.pshranicar.c
z  

www.hasicicervenav
oda.cz 

www.veteranicv.
cz  

pavel.musil@seven-
k.cz severinci@tiscali.cz - 

hasicicvoda@sezna
m.cz 

vcccervenavoda
@seznam.cz, 
veteranicv@sezn
am.cz 

Musil Pavel - 
předseda František Severin Olga Koukalová Tomáš Stejskal 

předseda klubu 
Miloslav Ohlídal 

pavel.musil@seven-
k.cz severinci@tiscali.cz 

koukalova.olga@s
eznam.cz T.inti@seznam.cz   

608609704 731402198 
604179364, 
465626000 775 971 970 736435145 

Horák Jan - 
místopředseda 
horak.cer@tiscali.cz 
723135080 

Josef Koukol, 
pepeknamornik@s
eznam.cz, 
725023426 

Mgr. František 
Fojtík, hospodář 
fojtikfr@post.cz  

pokladník Pavel 
Hůlka, 608 944 
779 členové 
výboru Václav 
Černohous, 602 
467 292 Martin 
Dvořáček, 739 
138 715 

 

 

Výčet dalších subjektů, skupin i jednotlivců: 

JSDH Červená Voda, SDH Červená Voda, SDH Dolní Orlice, SDH Moravský Karlov, ZUŠ Králíky – taneční 

obor, SVČ Animo Žamberk – kroužky, Štěpán Bureš - Salsa a Bachata, taneční kurzy, tenisové kurty 

v Červené Vodě.  

 

Významní sportovci z Červené Vody: 

• Úspěšnou sportovkyní byla Lenka Matoušková, běžkyně (viz výpis z kroniky). 

• Letečtí modeláři MUDr. Klein a jeho syn Jiří se zúčastnili poháru OPS v Itálii. Stali se 

neoficiálními mistry světa v družstvech (viz kronika 1984). 

http://www.fcjiskra.com/
http://www.pshranicar.cz/
http://www.pshranicar.cz/
http://www.hasicicervenavoda.cz/
http://www.hasicicervenavoda.cz/
http://www.veteranicv.cz/
http://www.veteranicv.cz/
mailto:severinci@tiscali.cz
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• Členové letecko-modelářského klubu Svazarmu Červená Voda se v roce 1985 spolu s dalšími 

stali reprezentanty ČSSR v závodu o světový pohár leteckých modelů řízených rádiem v Itálii. 

Podíleli se tak na vítězství ČSSR jako družstva (viz výpis z kroniky). 

• Martin Mikulášek se v roce 1995 stal okresním přeborníkem mladších žáků v běhu na 60 

metrů. Navíc obsadil ještě 3. místo ve skoku vysokém (viz výpis z kroniky). 

• Jaroslava Špačková několik let relativně úspěšně jezdila závody Moravského poháru v silniční 

cyklistice, stejně tak i její manžel Jiří Špaček, který pak v roce 2006 dosáhl významného 

úspěchu ve své oblíbené zimní disciplíně, a to ve ski alpinismu. Ve druhém kole nominace na 

mistrovství světa v kategorii veteránů získal 1. místo. 

• Mistrem Čech a vzápětí i mistrem České republiky v kulturistice se v roce 2007 stal Pavel 

Harnych (foto). 

• Nejnovější mistr republiky z naší obce se jmenuje Ondřej Náhlík (foto). 

• Pokud přijmete cestování po světě jako sportovní aktivitu, pak musím uvést místního 

cestovatele Jiřího Folbrechta. 

• Šimon Kubáň jako stálý člen Pražského komorního baletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci jsou jednotlivci nebo i příležitostně vznikající malé i větší skupiny občanů, kteří se přiměřeně 

svému věku a možnostem poměrně intenzivně věnují pohybovým aktivitám, zájezdům spojeným s 

horskou turistikou, zájezdům do plaveckých bazénů, jízdě na kole, i několikadenním cyklistickým jízdám 

po území republiky, ale i v blízkém zahraničí, společenskému tanci v Písařově nebo Zábřehu, v Červené 

Vodě tancům salsa a bachata (foto v příloze, viz výpis z kroniky), nejčastěji však vycházkám po blízkém 

i vzdálenějším okolí. 

Dále občané, děti a mládež využívají nabídky prostor a aktivit ZŠ a z okolních obcí – například zázemí 

tělocvičny a tanečního sálu v ZŠ (taneční akce, přednášky, florbal, badminton a další), a aktivity 

okolních uskupení, např. od Asociace sportu pro všechny při TJ Jiskra Králíky, Klub českých turistů 

Králíky, lední hokej v Lanškrouně nebo v Žamberku, Karate teak KCK Jablonné nad Orlicí.  
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3. Rekreační sport  
 

V rámci výčtu i plánování rozvoje sportu nelze opomenout bouřlivý turistický rozvoj turistické oblasti 

Králický Sněžník, jejíž je obec Červená Voda součástí. V katastru vznikly nové atraktivity turistického 

ruchu, kde mezi nezvětší můžeme uvézt výstavbu rozhledny na Křížové hoře (2007) obce a lanovou 

dránu se zázemím – Skipark Buková hora (2010). Cyklostezka Králíky – Červená Voda (2012). Dále 

vzniklo mnoho nových ubytovacích kapacit, například v místní části Šanov.  

Vyhledávané jsou i další cyklotrasy a pěší turistické trasy ve směru Křížová hora, Kramářova chata, nebo 

Severomoravská chata.  

 

 

4. Cíle a formy podpory sportu v obci  
 

Cíle: 

1. Rekonstruovat a modernizovat infrastrukturu pro sport a rekreaci  
(počet funkčních/modernizovaných zařízení) 

2. Vystavět nová zařízení pro sport a rekreaci 
3. Podporovat jednotlivce, skupiny a spolky se zaměřením na sport 
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5. Plán investic do rozvoje sportu na období 2018-2031 
 

ID Opatření – název projektu Očekávané 
celkové náklady 
na projekt v Kč 

Očekávaný 
termín realizace 
projektu (od-do) 

Poznámka – 
stupeň 
připravenosti 
např. plán, studie, 
PD, stavební 
povolení atp.  

4.1 Udržovat fotbalové hřiště 
(hlavní i tréninkové) 
Revitalizace. 

Hlavní hřiště 
7 000 000 

2019+ PD, SP 

4.2 Přestavba klubovny SDH na 
Dolní Orlici 

4 100 000 2019 - 2020 PD, SP 

4.3 Vybudování parkoviště na 
Červenovodském sedle 

12 000 000 2019 - 2020 PD, SP 

4.4 Vybudovat outdoorového 
hřiště s venkovním stolem pro 
stolní tenis, skatepark 

- 2020+ dílčí studie 

4.5 Stavební úpravy stropu 
v tělocvičně ZŠ  

- 2020+ studie 

4.6 Obnovit vybavení tělocvičny - 2019+ plán 

4.7 Zajistit parkovou úpravu na 
dětském hřišti na Moravském 
Karlově 

- 2019+ plán 

4.8 Obnovit vybavení pro 
fotbalový klub  

- 2019+ plán 

4.9 Zajistit vybavení pro orientační 
běh (buzoly, lampiony, stopky) 

- 2021+ plán 

4.10 Finančně podporovat základní 
podmínky pro pořádání akcí 
(elektřina, stan) 

- 2018+ probíhá 

4.11 Oceňovat skupiny, nebo 
jednotlivce za mimořádné 
sportovní úspěchy 

- 2019+ plán 

 

6. Přílohy 
 

1. Sportoviště v Červené Vodě 

2. Výpis z obecní kroniky - sport 


