
Rybník Brodský Rybaření v Kladském pomezíZimní radovánky pro všechny

V pohybu
   • Cykloturistika 
   • Vodní sporty 
   • Pěší turistika 
   • Horolezectví
   • Zimní sporty
   • Relaxace 

● Slackline - ptáte se, co že je to ten slackline? Je to poměrně nová sportovní 

disciplína, pro některé i životní styl. Název slackline vznikl ze slova slack, což 

v překladu znamená prověšený nebo volný a slova line, což je šňůrka, přímka 

nebo také linie. Jedná se tedy o balancování na popruhu připevněném mezi 

dvěma body. Slackline si můžete vyzkoušet například ve sportovním areálu 

v Havlovicích nebo při akcích v Adršpachu, Teplicích nad Metují a Josefově. 

● Skalní a jiné lezení - zažijte adrenalin ve výškách a vyzkoušejte svoji od-

vahu při horolezectví. Registrovaní horolezci mohou okusit pískovcové stě-

ny v Adršpašsko-teplických skalách, na Křížovém vrchu, na Bischofsteinu

– v Jiráskových skalách, na stolové hoře Ostaš a v Broumovských stěnách. Pro 

nováčky tu máme umělé lezecké stěny v Hronově, Meziměstí, Náchodě, No-

vém Městě nad Metují, Polici nad Metují a v Teplicích nad Metují. Den si také 

můžete zpříjemnit v lanovém parku v Janovičkách u Broumova.

    ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK

● Relaxace - po sportovních výkonech a jiných aktivitách si nezapomeňte 

řádně odpočinout. Relaxovat můžete v solné jeskyni v centru Walzel v Me-

ziměstí, v  solno-jodové jeskyni v Náchodě nebo v  Oáze zdraví v  Jaroměři. 

Nechte se hýčkat také řadou relaxačních a rehabilitačních procedur, masáží 

a saun, které Vám nabízí například wellness centrum EDEN Relax a hotel Raj-

ská zahrada v  Novém Městě nad Metují, wellness centrum  hotelu Tommy

a wellness hotel Vyhlídka v Náchodě, nebo wellness centrum hotelu K-Triumf 

ve Velichovkách.

● Rybaření - pro některé z nás je rybaření velmi příjemnou formou 

odpočinku.". Dobré podmínky pro rybolov nabízí řeka Úpa a Metuje, Batňo-

vický rybník, rybník Buchťák, Brodský a další. Hostovací povolenky můžete 

zakoupit u místně příslušných rybářských organizací. Nejatraktivnější lokali-

tou pro lov velkých kaprů je bezesporu vodní nádrž Rozkoš.

Přijeli jste k nám do Kladského pomezí trávit dovolenou, ale počasí Vám 

příliš nepřeje? Nezoufejte. 

Náš region nabízí nespočet možností, jak trávit volný čas. Využít můžete kry-

té bazény v Náchodě, nebo naopak zimní stadiony v Náchodě, Novém Městě 

nad Metují, Jaroměři a Hronově. 

Téměř ve všech větších městech si můžete zahrát bowling nebo kuželky, 

ricochet, squash, stolní tenis, šipky, stolní fotbal a zacvičit si v  některém 

fitness centru či v posilovně.

    PRO ODVÁŽLIVCE
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www.kladskepomezi.cz

   A CO KDYŽ PRŠÍ?

Skalní lezení
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Cykloturistika v HronověPěší turistika v Teplických skaláchSjezdové lyžováníGolf Resort Nová Amerika

    PRO ZDATNÉ I MÉNĚ ZDATNÉ SPORTOVCE

● Venkovní sporty - fotbal, volejbal, nohejbal, badminton, tenis, pétanque, 

kroket, skateboarding, freestyle bmx, mtb, lezení na umělých horolezeckých 

stěnách a další sporty, na které si jen vzpomenete, můžete na své dovolené 

provozovat v řadě sportovních hal a areálů v celém regionu Kladské pomezí. 

Jejich seznam najdete na www.kladskepomezi.cz.

● Vodní sporty - největším rájem pro milovníky vodních sportů je vodní ná-

drž Rozkoš u České Skalice. Nádrž přezdívaná „východočeské moře“ nabízí 

celou řadu možností, jak si užít letní horké dny. Zchladit se můžete při plach-

tění, surfaření nebo při projížďce motorovým člunem. V  autokempu jsou 

také k zapůjčení lodičky, vodní šlapadla a další sportovní vybavení. Na rybní-

ku Brodském u Červeného Kostelce můžete zažít netradiční jízdu na vodním 

„skákadle“ Water-Bird nebo také Aquaskipper. Vyzkoušet si ji můžete vždy 

při tradiční akci s názvem Water-bird Cap konané v srpnu.

● Golf - pokud se řadíte mezi příznivce golfu, můžete v  Kladském pomezí 

navštívit největší golfový resort východních Čech. Golf Resort Nová Amerika 

leží v krkonošském podhůří poblíž Jaroměře a tvoří jej tři mistrovské devít-

ky Woodland, Maple Hills a Bohemian Gardens. Pečlivě zastřižené greeny 

a kvalitně udržované fairwaye si můžete vychutnat i při hraní v Golf clubu 

Grosshof pod Broumovskými stěnami. Minigolf nabízí sportoviště v Havlo-

vicích, v Autocampu Rozkoš a na zámečku Bischofstein u Teplic nad Metují. 

● In-line bruslení - kolečkové brusle už dávno nejsou zábavou pouze pro 

děti. Stále častěji se stává in-line bruslení oblíbeným sportem mezi dospělými

a maminkami s  malými dětmi, které před sebou tlačí kočárek. Zabruslit si 

můžete například na cyklostezce vedoucí z Velkého Poříčí do Žďárek, z Ná-

choda do Dolní Radechové, z Náchoda (Běloves) do Velkého Poříčí nebo do 

lázní Kudowa-Zdrój (Słone), podél Metuje do Pekelského údolí, z  Jaroměře 

podél Labe a z Broumova Olivětína do polského Radkówa.

● Sjezdové lyžování - máte rádi menší lyžařské areály, nebo sjezdovky pouze 

s jedním lyžařským vlekem, kam nejezdí příliš mnoho lidí? Tak to si lyžování 

v Kladském pomezí užijete. V regionu se nachází celkem deset míst, kde si 

můžete dobře zalyžovat, aniž byste museli čekat dlouhé fronty, nebo se bát 

příliš prudkého kopce. Z lyžařských areálů se nabízí areál Janovičky u Brou-

mova, Ski areál Kamenec v Teplicích nad Metují, nebo Ski areál Petříkovice,

a z vleků například lyžařský vlek Brabák a Maliňák v Bělovsi u Náchoda, nebo 

vlek „Na Nebíčku“ u Police nad Metují.

● Běžecké lyžování - přijďte si „zaběžkařit“ do Kladského pomezí. Každoroč-

ně je zde upravováno téměř 300 km lyžařských tratí. Na běžkách se můžete 

vydat například z  Odolova po Panské cestě až do osady Paseky, z  Velkého 

Poříčí kolem pěchotního srubu Březinka k  Jiráskově chatě na Dobrošově, 

nebo si projet známé a turisty velmi oblíbené Babiččino údolí. Běžkařské tra-

tě se nabízí i ve skalních městech. Vede tu například trasa z Teplických skal do 

Adršpachu, okruh pod Křížovým vrchem či okolo Zdoňovské Hejdy. Všech-

ny trasy najdete na ski.kladskepomezi.cz. Pro své zimní výlety můžete využít

i pravidelné linky skibusů, které Vás zavezou až na polskou stranu.

● Pěší turistika - pěší turistika je stále velmi oblíbenou činností, kterou ná-

vštěvníci při svých dovolených provozují. Pokud k nim také patříte, jistě oce-

níte kvalitně značenou a hustou síť turistických tras protkanou celým naším 

regionem. Jednotlivé trasy Vás provedou po zajímavých místech měst, po 

kulturních památkách a jiných atraktivitách, skrz úzké skalní rokliny, dove-

dou Vás na vyhlídky a rozhledny. Díky nim navštívíte i neprávem opomíjená 

a téměř zapomenutá místa. 

● Cykloturistika - cyklistům slouží v Kladském pomezí síť značených cyk-

lotras, které jsou v terénu doplněny o odpočívadla a informační panely. Pro 

zdatnější cyklisty jsou připraveny náročnější trasy v okolí Broumovských stěn, 

ti méně zdatní jistě ocení spíše pohodovější jízdu například v okolí Nového 

Města nad Metují a Jaroměře. V  létě navíc můžete využít cyklobusů, které 

jezdí až k polským sousedům. Pokud nemáte kolo a přesto byste rádi někam 

vyrazili, můžete si je zapůjčit na vlakovém nádraží v České Skalici nebo Adr-

špachu. Kolo můžete vrátit zpět na stejném místě, nebo na vlakové zastávce 

v Červeném Kostelci či Náchodě.

● Koupání - příjemné přírodní koupání si užijete ve vodní nádrži Rozkoš

u České Skalice, v rybnících Brodský a Špinka u Červeného Kostelce a v areálu 

jaroměřského koupaliště na řece Úpě. Pro ty, kdo dávají přednost raději ba-

zénu, je tu koupaliště v Teplicích nad Metují, Meziměstí, Polici nad Metují, 

Náchodě a Jaroměři.

● Koňské projížďky - říká se, že nejkrásnější pohled je z  koňského hřbetu. 

A je to pravda. Proto se i u nás nechte svézt na některém z nejrůznějších ple-

men koní a vychutnejte si krásy Kladského pomezí přímo ze sedla. Využít mů-

žete některé z nabídek z celé řady místních jezdeckých klubů a stylových rančů.

● Questing - přijďte si do Kladského pomezí vyzkoušet questing. Jestli Vás 

jako malé děti bavila tradiční šipkovaná nebo hledání pokladu, potom Vás 

jistě tato nová poznávací hra nadchne. Start jednoho questu je v informač-

ním centru v Polici nad Metují a druhý v Teplicích nad Metují, kde před ces-

tou obdržíte veršovaný text s mapou usnadňující získávání indicií a vyluštění 

tajenky. Ta Vás nakonec zavede až k pokladu. Během výpravy poznáte touto 

zábavnou formou několik atraktivních míst našeho regionu.

● Geocaching - pokud se řadíte mezi „kačery“, kteří rádi hledají „kešky“ a při 

svém hledání si dávají pozor na „mudly“, tak i Vám se bude v Kladském po-

mezí líbit. Kromě celé řady tradičních, leckdy však zapeklitých cachí, které tu 

naleznete, se můžete vydat například i na 15 km dlouhou trasu sestavenou 

z 50 cachí, která Vás provede krajinou pod Jestřebími horami.

● Vyhlídkové lety a balónové létání - pokud máte rádi netradiční zážitky

a nebojíte se výšek, můžete si vychutnat krásy Kladského pomezí z ptačí per-

spektivy. Vyhlídkové lety v našem regionu nabízí letiště v Broumově, Novém 

Městě nad Metují, Velkém Poříčí a v  Jaroměři – Josefově. Do nebes se ale 

můžete dostat i jinak. S  firmou z České Skalice zakuste romantiku při letu 

balónem, který je pro každého opravdovým zážitkem. 

● Motokárová dráha - jedinečnou zábavu si můžete užít na 870 m dlouhé 

kryté motokárové dráze se 4 výškovými úrovněmi trati, 13 klopenými zatáč-

kami, sjezdem tunelem a rychlostními rovinkami. Dráha s celoročním provo-

zem se nachází ve Velkém Dřevíči u Hronova. 

● Střelnice - pokud Vás vždy lákalo vyzkoušet si střílení ze zbraně, můžete 

to zažít i u nás v Kladském pomezí. Moderní a vybavenou střelnici najdete 

v  centru Walzel v  Meziměstí, které nabízí možnost střelby z  krátké zbraně

25 mm, dlouhé zbraně 50 mm, projekční střelnici a střelbu z luku.

     PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU VĚKU
A FYZICKÉ KONDICE

    PRO ODVÁŽLIVCE

Běžecké lyžování


