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Tento dokument doplňuje koncepci rozvoje sportu v obci Červená Voda o přehled stávající sportovní 

vybavenosti v obci Červená Voda. Zahrnuje jak zařízení ve vlastnictví obce, tak i soukromá.  

 

Tento dokument je první svého druhu a vznikal jak na základě dostupné dokumentace, tak především 

prací v terénu, rozhovory s občany a analýzou dat z obecní kroniky a archivů, které spravuje pan 

Dorňák.  Část fotodokumentace byla poskytnuta panem Horákem z FC Jiskra 2008 z.s. 

 

Z hlediska provozních nákladů a příjmů ze sportovišť můžeme u posledních třech let konstatovat 

nárůst jak zisků (do 20 000 Kč ročně) tak nákladů (do 150 000 Kč ročně – správa, energie, revize, 

PHM, drobné opravy).   

 

Bližší charakteristika obce je uvedena v Plánu rozvoje obce na webovém rozhraní obce 

www.cervenavoda.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšení strategického plánování a 

výkonu správy v obci Červená Voda  
 CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002937 

http://www.cervenavoda.cz/
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Mapa sportovišť 
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číslo areálu 01 vlastník:   Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:   ZŠ a MŠ Červená Voda  
kontaktní osoba: Mgr. Luděk Bílý  
telefon:    465626220 
email:    reditel@cvvoda.cz 
www:                                www.cvvoda.cz  
 
Inventurní soupis – středisko 4200 – místnost 
4026 – víceúčelové sportoviště u ZŠ = 
sportoviště s běžeckou dráhou, tribuna, šatny, 
oplocení, chodník, vybavení. Vše z roku 2010 
v celkové hodnotě 17 198 949 Kč.  

název zařízení Venkovní hřiště  

 
 
Jedná se o běžecký ovál o délce 150m s hledištěm. Vnitřní prostor 

oválu je ohraničený plotem o výšce 4m a má rozměry házenkářského 

hřiště (40x20m). Je možno jej rozdělit na dvě volejbalová, případně 

basketbalová hřiště, nebo jeden tenisový kurt. Povrch je 

tartanový. Součástí areálu je ještě pískové doskočiště pro skok daleký 

a sociální zařízení se sprchami, WC a technickou místností pro nářadí. 

Bylo vybudováno 

v roce 2012 a jeho 

stav je technicky 

dobrý. Dřevěné 

prvky jsou 

pravidelně 

ošetřovány nátěrem.  

 

 

číslo areálu 02 vlastník:    Obec Červená Voda 
hlavní uživatel:    ZŠ a MŠ Červená Voda 
kontaktní osoba:  Mgr. Luděk Bílý 
telefon:    465626220 
email:    reditel@cvvoda.cz 
www:                                www.cvvoda.cz  
 
 

název zařízení Tělocvična a taneční sál 

   
 

 

Tělocvična je využívána v rámci výuky každý den do 15 hodin. Pro veřejnost v týdnu: 4x týdně od 15 do 

21 hodiny, 1x týdně od 14:10 do 20 hodin (kondiční sport, kopaná, stolní tenis, badminton, florbal, 

školní družina, tenis, “Aby záda nebolela“, volejbal). Pro veřejnost o víkendu: sobota 9 – 11:30 

badminton , 17 – 19 kopaná, neděle 10 – 12 hodin florbal. Tělocvična je přímo součástí školní budovy. 
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Původní stavba z roku 1983. Velikost 15 x 30 metrů. Vytápěná plynovými zářiči. Povrch parkety. 

Součástí je nářaďovna, kde je uloženo gymnastické náčiní, pingpongové stoly, trampolína atp. Dále se 

zde nachází zrekonstruované šatny se sociálním zázemím a sprchami pro veřejnost. Byla zateplena 

v roce 2016, včetně výměny oken. V roce 2018 je záměr akusticky odhlučnit strop, vybudovat nový 

podhled s osvětlením a modernizace topení. 
 

Taneční sál slouží pro výuku v ZŠ a je k dispozici pro ZUŠ a soukromé lekce, besedy a přednášky. 
Rozměry 8x8 m, jedna stěna je pokryta zrcadly. Povrch je PVC. V provozu je každý pracovní den do 19 
hodin. 

číslo areálu 003 vlastník:                Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:                neformální skupina 
kontaktní osoba: Adam Panchartek  
telefon:   739 214 157 
 
Inventurní soupis – středisko 4000 – 
místnost 2005 – kurty u ZŠ z roku 1991 za 
65 000 Kč.  

název zařízení Tenisové kurty 

 
 

Kurty provozuje obec. Jedná se o dva antukové dvorce s kůlnou. Lajny jsou plastové z roku 2017. V roce 
2018 je připravována stavba tenisové zdi pro začátečníky. Každý rok je dobrovolníky organizována 
brigáda na údržbu. Na kurtech trénuje soukromá tenisová škola a několik individuálních hráčů (cca 20 
lidí). Technický stav odpovídá požadavkům na hru. Bylo by vhodné vybudovat zázemí pro hráče a 
zrekonstruovat oplocení. Dobrovolníci zde každoročně pořádají tenisové turnaje. V roce 2018 je 
správcem Adam Panchartek Kurty jsou k dispozici od pondělí do neděle a to vždy od 8:00 do 20:00 
hodin. 

číslo areálu 004 vlastník:    Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:   FC Jiskra 2008, z.s.  
kontaktní osoba:  Pavel Musil 
telefon:    608 609 704 
email:    pavel.musil@seven-k.cz 
www:                                http://www.fcjiskra.com 
 
Inventurní soupis – středisko 4000 – místnost 2003 
– dům čp. 421 = kabiny a byt, ohrazení, stožáry, 
zastřešení, hřiště. Investice v roce 1967, 2004, 
2010 a 2011. Celkem za 4 557 861 Kč.  

název zařízení Fotbalové hřiště 
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Fotbalový stadion se nachází na okraji centra obce, k němuž je veden příjezd ze silnice č. 11, následném 
odbočení do jednoproudé ulice, kterou se projíždí mezi zástavbou domů 400 metrů. Odbočka se 
nachází v těsné blízkosti benzínové pumpy. Příjezd je označen ukazateli. Samotné hřiště má rozměr 60 
x 104 m, má umělé zavlažování a zabudovaný drenážní systém. V areálu stadionu se nachází na západní 
straně zázemí pro hráče, dětský koutek a restaurační zařízení s občerstvením pro návštěvníky během 
utkání. Součástí areálu je také tréninkové hřiště o rozměru 45 x 90 m, které je v jižní části stadionu. 
Východní a severní část je volně přístupná pro návštěvníky. Na stadionu se nachází dvě kryté tribuny 
pro 100 sedících návštěvníků. Celý stadion má kapacitu sedících diváků 400. U hřiště je nutná výměna 
drenáží, úprava povrchu a vybudování nádrže na vodu. V roce 2016 byla podána žádost o dotaci na 
rekonstrukci v částce cca 5 mil. Kč. Nebyla však získána. 

 

číslo areálu 005 vlastník:   Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:    MŠ a veřejnost 
kontaktní osoba:  Mgr. Luděk Bílý 
telefon:    465626220 
email:    reditel@cvvoda.cz 
www:                                www.cvvoda.cz 
 
Inventurní soupis – středisko 4000 – 
místnost 4024 – dětské hřiště u čp. 362 
z roku 2008 za 690 742 Kč.  

název zařízení Dětské hřiště u knihovny 

 
 

Celoročně veřejně přístupné dětské hřiště 

v centru obce. V areálu je větší množství herních 

prvků, lavičky a tabule s provozním řádem. Hřiště 

je využívané i mateřskou školou.  

 

 

číslo areálu 006 vlastník:                Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:     MŠ Červená Voda 
kontaktní osoba: Jana Švestková 
telefon:    465626220 
email:     reditel@cvvoda.cz 
www:                    www.cvvoda.cz 
 
 

název zařízení Dětské hřiště u MŠ  

 
 

http://www.cvvoda.cz/
http://www.cvvoda.cz/
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Dětské hřiště při MŠ II obsahuje větší množství travnaté herní plochy a menší množství herních prvků 

s porovnáním s jinými plochami určenými pro MŠ.   

  

číslo areálu 007 vlastník:     
hlavní uživatel:     
kontaktní osoba:     Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:         MŠ Bílá Voda 
kontaktní osoba:     Ilona Davidová 
telefon:         465626220 
email:          reditel@cvvoda.cz 
www:                         www.cvvoda.cz 
 

název zařízení Dětské hřiště u MŠ Bílá Voda 

 
 

Dětské hřiště při MŠ v Bílé Vodě obsahuje herní i okrasné prvky pro enviromentální vzdělávací témata 

a bylo z části tvořeno ve spolupráci s rodiči a přáteli školky.  

 

 

  

http://www.cvvoda.cz/
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číslo areálu 008 vlastník:  Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:  veřejnost   
telefon:  465626319   
email: sekretariat@cervenavoda.cz 
www: www. cervenavoda.cz  
 
Inventurní soupis – středisko 4000 – 
místnost 4024 – dětské hřiště sídliště 
kasárna z roku 2014 za 194 094 Kč. 
Oplocení dřevěné – hřiště z roku 2014 
za 36 576 Kč.  

název zařízení Dětské hřiště „na posádce“ 

 
 

Dětské hřiště „na posádce“ slouží 

pro veřejnost z přilehlého sídliště. 

Obsahuje travnatou plochu, herní 

prvky a lavičky. Z důvodu četných 

incidentů je na hřišti zákaz vstupu 

se psy. Na hřišti se konají akce 

organizované osadním výborem. 

 

 

 

číslo areálu 009 vlastník:  Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:  veřejnost   
telefon:  465626319   
email: sekretariat@cervenavoda.cz  
www: www. cervenavoda.cz 
 

název zařízení Hřiště na Mlýnickém Dvoře 

 
 

Jedná se o sekanou travnatou plochu se zázemím v přilehlé klubovně. Na ploše organizuje akce místní 

osadní výbor.  

  

mailto:sekretariat@cervenavoda.cz
mailto:sekretariat@cervenavoda.cz
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číslo areálu 010 vlastník:                  Obec Červená Voda  
hlavní uživatel:       SDH Dolní Orlice a 
veřejnost   
telefon:       465626319   
email: ekretariat@cervenavoda.cz 
www: www. cervenavoda.cz 
 

název zařízení Hřiště na Dolní Orlici 

 
 

Hřiště se skládá z travnaté plochy a multifunkčního štěrkového hřiště s oplocením a osvětlením. 

Zázemí je dostupné v přilehlé klubovně SDH. Hřiště je přístupné veřejnosti a pořádá zde akce místní 

SDH a Osadní výbor.  

 

 
 

SOUKROVÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ 
 

číslo areálu 011 vlastník:   Restaurace Na Čertovce  
hlavní uživatel:  hosté a ubytovaní  
 
 
Dřevěné herní prvky, prolézačky a 
houpačka pro hosty a ubytované 
restaurace a penzionu. 
   

název zařízení Dětské hřiště u Čertovky 

 
 

   

  



Příloha č. 2 Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda  

9 
 

 

číslo areálu 012 vlastník:     
hlavní uživatel:     
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nečas  
adresa:  Tábor na Dračí Skále, Horní 
Orlice 72   
telefon: 603447461    
email: jar.necas@seznam.cz  
www: http://www.draciskala.cz/ 
 
Táborová základna s přírodním 
bazénem, saunou, hřištěm – 
travnatou plochou a zázemím v hlavní 
budově tábora. Možnost pořádání 
soukromých akcí. 

název zařízení Hřiště u tábora Dračí skála 

 
 

číslo areálu 013 vlastník: Hostinec U Valentů  
hlavní uživatel: hosté a veřejnost 
kontaktní osoba: pan Valenta   
telefon: 731 772 223     
email: valentasanov@seznam.cz 
www: www.hostinecuvalentu.cz 
 
 
 
Škvárové hřiště se zázemím v hostinci. 
Po domluvě možné pořádat veřejné 
akce. 

název zařízení Hřiště u hostince U Valentů 

 
 

 

číslo areálu 014 vlastník: Penzion Rosa, ENERGOTIS, 
s.r.o. 
hlavní uživatel:  hosté   
kontaktní osoba: pan Fojtek, správce  
telefon: 465 626 695    
email: rosa@energotis.cz  
www: www.energotis.cz  
 
 
Asfaltové hřiště pro hosty penzionu. 
Pořádají se zde i sportovní aktivity 
organizované obyvateli obce. 

název zařízení Hřiště u penzionu Rosa 

 

mailto:valentasanov@seznam.cz
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číslo areálu 015 vlastník:   Petr Bubák  
hlavní uživatel:    veřejnost 
kontaktní osoba:  Petr Bubák  
telefon:    725 704 885 
email:   bubakp@seznam.cz 
www:                  www.skiarealsanov.cz 
 
 
Rodinný skiareál. 2 vleky, půjčovna 
vybavení a sněžných skútrů, občerstvení. 

název zařízení Skiareál Šanov 

 
 

číslo areálu 016 vlastník:    Jindřich Valenta 
hlavní uživatel:    soukromé účely 
 
 

název zařízení Hřiště Valenta 

nedokončeno  

 

číslo areálu 017 vlastník:  Penzion Ječmínek   
hlavní uživatel:  hosté a veřejnost   
kontaktní osoba: Marta Miková   
telefon:  733 106 280   
email:   info@penzion-jecminek.cz 
www:                  www.penzion-jecminek.cz 
 

název zařízení Hřiště u Ječmínku 

 
 

Víceúčelové sportoviště 

s osvětlením a mantinely.    
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číslo areálu 018  
vlastník:  ZŠ Mlýnská Mohelnice   
hlavní uživatel:   ZŠ Mlýnská Mohelnice 
kontakt: ekonomický úsek školy  
telefon: 583 401 620 
email:  ekonomka@zsmlynska.cz  
www: www.zsmlynska.cz 
  
 
Malý vlek pro účely vzdělávání. Zázemí 
v přilehlém ubytovacím zařízení. 

název zařízení Vlek Moravský Karlov 

 
   

číslo areálu 019 vlastník:               František Čermák  
hlavní uživatel:   veřejnost   
kontaktní osoba: František Čermák  
telefon:   606 187 423   
email:   nuget13@centrum.cz  
  
Antukové hřiště. Přístupné po dohodě 
s majitelem. Používané při veřejných 
akcích.  

název zařízení Antukové hřiště Moravský 
Karlov 

 
 

číslo areálu 020 vlastník:  Ski resort Buková hora 
hlavní uživatel:  veřejnost   
kontaktní osoba: Pavel Procházka - ředitel  
telefon:  725 488 155    
email:  pavel.prochazka@skibukovka.cz 
www: www.skibukovka.cz 
 
Vybavení areálu: moderní lanová dráha ve 
směru Červená Voda i Čenkovice, snow 
park, kidpark, velké parkoviště a restaurace 
přímo u sjezdovky, půjčovna vybavení. 
Letní provoz o srpnových víkendech. 
 

název zařízení Ski resort Buková hora 

 
 

  

tel:00420725488155
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ZANICKÁ SPORTOVIŠTĚ A AREÁLY 
 

číslo areálu 021 

 

číslo areálu 022 

název zařízení Vlek horní Červená Voda 

 

název zařízení Dětský tábor Alfa 

 

  

 

   

číslo areálu 023 

název zařízení Hřiště u panelových 
domů 

 

číslo areálu 024 

název zařízení Hřiště v nemocnici 

 
 

číslo areálu 025 

 

název zařízení Koupaliště 

vlastník:     
hlavní uživatel:     
kontaktní osoba:   
adresa:    
telefon:     
email:     
www:  
 
Inventurní soupis – středisko 4000 – místnost 
2002 – koupaliště na ppč. 2238/6 z roku 1967 
za 204 795 Kč, kabiny na pp. 2238/4 z roku 
1972 za 57408 Kč, oplocení na ppč. 2238/5 
z roku 2004 za 125291 Kč.  
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DALŠÍ MÍSTA VYUŽÍVANÁ PRO SPORT 
 

číslo areálu 028 

název zařízení Startovací místo paraglidů 

 Na úpatí kopce Kamenáč. 

  

 

 

číslo areálu 030 

název zařízení Společenský sál 

umístění Sál SDH umístěný nad 
garážemi SDH a RZS Červená 
Voda. 

 

číslo areálu 026 

název zařízení Škvárové hřiště 

 
 

číslo areálu 027 

název zařízení Fotbalové hřiště a 
koupaliště posádka 

 
 

číslo areálu 029 

název zařízení Zimní běžkařský okruh 

umístění Mezi Křížovou horou a 
vlakovou zastávkou 
Červená Voda střed. 


