
  

 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTICKÝ 

PRŮVODCE  
PRO HOSTY PENZIONU 



 

 

 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ V LÉTĚ 

Koupaliště …………………………………………………………………………….………… 3 

Areál autocamping Rozkoš – Česká Skalice………………………………….…..... 4 

Bobová dráha Mladé Buky……………………………………………………………….... 5 

Lanový park Janské lázně …………………………………………………………...…….. 6 

Jízdárna Proruby ……………………………………………………………………………… 7 

Golf club U Hrádečku Mladé Buky …………………………….……………………… 8 

 

SPORTOVNÍ VYŽITÍ V ZIMĚ 

Bowlingové centrum Jaroměř …………………………………………………..……….. 9 

Ski areály a sjezdovky ……………………………………………………..………………… 10 

Kryté plavecké bazény, aquaparky …………………………………….………………. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH   



 

3 
 

 

 Jaroměř 

o vzdálenost od Hořiček : 14 km 

o web:   http://www.bazenjaromer.cz/ 

o GPS:   50.3517881N, 15.9179758E 

 

 Trutnov 

o vzdálenost od Hořiček: 19 km 

o web:   http://sportoviste-trutnov.cz/ 

o GPS:   50.5623797N, 15.9216664E 

 

 Náchod 

o vzdálenost od Hořiček: 19 km 

o web:   https://sportnachod.cz/jiraskovo-koupaliste/ 

o GPS:   50.4256167N, 16.1575078E 

 

 Dvůr Králové nad Labem 

o vzdálenost od Hořiček: 20 km 

o web:   http://www.tyrsovo-koupaliste.dvurkralove.com/ 

o GPS:   50.4296225N, 15.7986886E 

 

 Hradec Králové 

o vzdálenost od Hořiček: 37 km 

o web:   http://www.snhk.cz/flosna 

o GPS:   50.2052083N, 15.8422625E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KOUPALIŠTĚ 
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Areál se nachází na severním břehu Údolní nádrže Rozkoš u mezinárodní silnice E67 u obce Česká 

Skalice. Areál můžete využít pro koupání, 

rybaření, windsurfing, turistiku, cykloturistiku 

(Náchod, Adršpašské skály, Orlické hory).   

Sportovní aktivity v areálu: 

 Koloběžky u vody 

 Koupaliště a brouzdaliště 

 Motokáry 

 Půjčovna skútrů TGB 

 Sauna 

 Tobogán 

 Loděnice 

 Minigolf 

 Letní kino 

 Rybolov 

 

Vzdálenost z Hořiček: 9 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.3987236N, 16.0627842E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.atcrozkos.cz/ 

AREÁL AUTOCAMPING ROZKOŠ – ČESKÁ SKALICE 
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Bobová dráha se nachází v obci Mladé Buky. V horních 

pasážích dráhy Vás uchvátí dokonalé výhledy na 

Východní Krkonoše. Tento typ bobové dráhy umožňuje 

celoroční provoz i za nepříznivých podmínek. Dalším 

nezapomenutelným zážitkem je večerní jízda na 

osvětlené bobové dráze.  

 přes 1 km sjezdu  

 nejvyšší rychlost přes 40km/h.  

 horní stanice je ve výšce: 620 m. n. m.  

 dolní stanice je ve výšce: 500 m. n. m.  

 regulace rychlosti je možná pomocí brzd  

 bob max. pro 2 osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vzdálenost z Hořiček: 25 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.6005042N, 15.8449031E 

BOBOVÁ DRÁHA BERTA - MLADÉ BUKY 

http://www.areal-mladebuky.cz 



 

6 
 

 

Lanový park ve stromech se skládá ze cca 40ti 

překážek ve dvou okruzích. Kromě jiných 

zajímavých lanových překážek se zde můžete ze 

stromu na strom dopravit i na saních nebo na kole. 

Dále na vás v lanovém parku čeká adrenalinový 

zážitek v podobě skoku z 12ti metrů a několik 

přejezdů na kladce. 

Celý lanový park je rozdělen do dvou okruhů - malý 

a velký. Malý okruh trvá přibližně 1 hodinu  a má 20 

překážek, mezi nimi i jízdní kolo nebo sáňky, 

barmské mosty, kladkové lanovky. 

Velký okru má 40 překážek ve výšce 4-12 m a trvá 

přibližně 2 hodiny, při kterých si vyzkoušíte i tarzaní 

skok do sítě z výšky 12ti metrů. Velký lanový park je 

jištěn ferratovým systémem, se kterým Vás naučí 

pracovat naši instruktoři na trenažéru ještě před výstupem do lan. 

Velký lanový park je určen osobám nad 140 cm výšky. Mladší 15ti let mohou v parku z 

bezpečtnostních důvodů lézt pouze v doprovodu zletilé osoby, můžete si jako průvodce objednat 

našeho instruktora. 

Dětem pod 140 cm nebyl doposavad přístup do lanových parků díky výškovému omezení povolen. V 

Janských Lázních jsme postavili první lanový BABYPARK, který je určen dětem od 100 do 140 cm 

výšky. Děti jsou jištěny bezpečným samojistícím zařízením. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 32 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.6316486N, 15.7731647E 

LANOVÝ PARK JANSKÉ LÁZNĚ 

http://www.janskelazne.cz/cz/volny-cas/lanovy-park/ 
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Jízdárna Proruby je zaměřená na 

veškeré aktivity okolo koní a 

jezdeckého sportu. Cílem je zajistit 

pro širokou veřejnost co největší 

škálu relaxace i sportovní zábavy. 

Pro všechny, kteří mají zájem naučit 

se sami ovládat koně, uzdit a sedlat 

ho, je připravena výuka jízd na koni, 

a to jak několikadenní, tak  

i dlouhodobá. 

Hlavní náplní jízdárny je však 

hipoterapie pro zdravotně a 

mentálně postižené.  

Statek rovněž nabízí ustájení koní, odchov a výcvik hříbat, prodloužené víkendy s koňmi, dětské 

tábory či vyjížďky do terénu s možností návštěvy nedalekého Babičinna údolí. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 4 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: NE 

GPS: 50.4621833N, 15.9563408E 

JÍZDÁRNA PRORUBY 

http://jizdarnaproruby.wbs.cz/ 
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Golf se dnes těší stále větší popularitě, 

na chuť mu přichází široké spektrum 

lidí po celém světě. A nejinak je tomu 

také v Česku. To ostatně dokazuje také 

velký počet hřišť, která u nás najdeme. 

V našem hotelovém resortu se nachází 

jedno z nejkvalitnějších a 

nejprofesionálnějších center golfu v 

Krkonoších. Zahrají si tu dospělí i děti, 

profesionálové i začátečníci, kteří se 

mohou přihlásit do golfové školy.  

Golfové hřiště v Mladých Bukách se 

může pochlubit jednou z nejkrásnějších 

vyhlídek v zemi. Jeho areál nabízí 

bezkonkurenční výhledy na Krkonoše 

včetně jejich dominant Černé hory a 

Sněžky a na překrásné Vraní vrchy a Zvičinu. Součástí areálu je od roku 2009 i multifunkční Grund 

Resort Golf&Ski, se kterým sousedí 18jamkové hřiště Mladé Buky /Par 70/, šestijamkové hřiště se 

cvičnými chipping a putting greeny a krytý driving range včetně zázemí a osvětlení. Na původní 

devítku dle návrhu Václava Hrubého (par 34), která prošla dílčími úpravami v roce 2005, navázalo 

děvět nových jamek vyprojektovaných společností Golfer (par 36)v roce 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vzdálenost z Hořiček: 27 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO, od 6 let 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.5998428N, 15.8329753E 

GOLF CLUB U HRÁDEČKU – GOLFOVÉ HŘIŠTĚ 

http://www.grundresort.cz/golf 
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Bowling Centrum s Pizzerií Rozzano má 

kapacitou 100 míst a nabízí Vám čtyři 

bowlingové dráhy s profesionálním povrchem, 

které vyhovují požadavkům nejen 

individuálních návštěvníků, menších skupin, ale 

jsou určeny i větším podnikovým večírkům, 

firemním soutěžím i školním kolektivům. Přísná 

pravidla pro používání a trvalá péče o dráhy a 

stavěče kuželek garantuje standard každému, 

ať hráčům na profesionální úrovni, tak i 

návštěvníkům, kteří na bowlingovou dráhu 

vstupují poprvé. 

Pokud máte chuť, můžete si zahrát i turnaje v 

bowlingu, případně i naši Beneligu. Večer si 

můžete vychutnat dráhy v efektním UV 

osvětlení. V Bowling Centru s pizzerií si můžete 

také zkusit naši laserovou střelnici, kde můžete 

vyzkoušet svou ostrou mušku.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost z Hořiček: 14 km 

Vhodné pro rodiny s dětmi: ANO 

Vhodné počasí  

Stravování v blízkosti: ANO 

GPS: 50.3532358N, 15.9154344E 

BOWLINGOVÉ CENTRUM JAROMĚŘ 

http://www.bowlingjaromer.cz 
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 Ski areál Mladé Buky    (5,1 km sjezdovek) 

o vzdálenost od Hořiček : 25 km 

o web:   http://www.areal-mladebuky.cz/cz/ 

o GPS:   50.5984514N, 15.8456044E 

 

 SkiResort Černá hora – Pec  (41 km sjezdovek) 

o vzdálenost od Hořiček: 42 km 

o web:   http://www.skiresort.cz/ 

o GPS:   50.6839897N, 15.7226008E 

 

 Ski areál Petříkovice   (2,7 km sjezdovek) 

o vzdálenost od Hořiček: 35 km 

o web:   http://www.skipetrikovice.cz 

o GPS:   50.5981933N, 15.9881422E 

 

 Sjezdovka Nový Hrádek  (800 m sjezdovek)  

o vzdálenost od Hořiček: 32 km 

o web:   http://www.lyzovani.novy-hradek.cz/ 

o GPS:   50.3558550N, 16.2395189E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKI AREÁLY A SJEZDOVKY 
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 Náchod – plavecký bazén   

o vzdálenost od Hořiček : 16 km 

o web:   https://sportnachod.cz/plavecky-bazen/ 

o GPS:   50.4090358N, 16.1599111E 

 

 Kudowa – Zdroj (Polsko) - aquapark 

o vzdálenost od Hořiček : 25 km 

o web:   http://www.basenkudowa.pl/ 

o GPS:   50.4433789N, 16.2469931E 

 

 Trutnov – plavecký bazén 

o vzdálenost od Hořiček : 19 km 

o web:   http://sportoviste-trutnov.cz 

o GPS:   50.5623797N, 15.9216664E 

 

 Hradec Králové – Městské lázně – aquapark 

o vzdálenost od Hořiček : 35 km 

o web:   http://www.snhk.cz/lazne 

o GPS:   50.2143861N, 15.8288433E 

 

 

 

 

 

KRYTÉ PLAVECKÉ BAZÉNY, AQUAPARKY 


