
Pro milovníky zimních sportů 
 v Orlických horách a Podorlicku 

  

Při pohledu z okna nelze konstatovat nic jiného, než: „už je tu 
opravdu zima“. Někteří z nás toto období očekávali s obavami. 

Zimní nadšenci však při pohledu na sněhovou nadílku 
kontrolují a doplňují svou lyžařskou výbavu a těší se, že 

konečně vyrazí na svahy a běžkařské tratě. Pokud se zrovna 
nedostanete do některého z center našich Orlických hor, 
můžete jako alternativní možnost zimních sportů zvolit 

například bruslení. 

 

Pokud nevíte, co s načatým dnem a nechce se vám trávit čas před televizní obrazovkou, 
zkuste, třeba i s dětmi navštívit veřejné bruslení. V okolí tuto možnost nabízí například zimní 
stadiony v Rychnově nad Kněžnou, Chocni, Opočně, Ústí nad Orlicí, Třebechovicích, České 
Třebové nebo Lanškrouně. Pokud dáváte přednost spíše pohybu na čerstvém vzduchu, lze 
využít také venkovních kluzišť například v Ličně, Lukavici nebo Dlouhoňovicích. 

Časy veřejného bruslení jsou obvykle pravidelné a lehce je zjistíte na internetu, nebo 
v místním informačním centru. Ceny vstupného se pohybují okolo 30 Kč a pro vaše ratolesti 
bývá cena poloviční. Na většině míst vám brusle zkontrolují a podle potřeby také nabrousí, 
abyste si jízdu opravdu užili. 

Nejen, že zažijete příjemné odpoledne, ale bruslení má příznivý vliv jak na náš psychický, tak 
fyzický stav. Pokud pomineme prokrvení celého těla a zlepšení nálady díky vyplavení 
endorfinů (hormonů dobré nálady), způsobeného pohybem, ženy ocení především pozitivní 
vliv na posílení a tvarování stehenního svalstva a zadečku. 

Po fyzické námaze na ledě můžete své tělo odměnit nějakou dobrotou a využít služeb některé 
z tamních restaurací nebo kaváren (jejich seznam naleznete také na našich stránkách v sekci 
ubytování a stravování). Posedíte v přívětivém prostředí, dáte si něco dobrého na zahřátí, 
konečně si trochu odpočinete a naberete sil na letošní předvánoční maratón.    

 

Přejeme jen příjemné zážitky. 

 

 

 

 

 



Kontaky:  

 

Hala B. Modrého 
Lanškroun 465 320 418 www.tslan.cz/hala 

Zimní stadion Opo čno 731 285 010 www.hokej.opocno.cz 
Zimní stadion Česká 
Třebová 465 320 266 www.zimak-trebova.cz 

Zimní stadion Ústí nad 
Orlicí 608 553 305 www.tepvos.cz 

Zimní stadion Rychnov 
nad Kn ěžnou 777 181 448 www.rychnov-city.cz/zimni-stadion 

Zimní stadion Choce ň 465 473 702 www.hcchocen.cz/klub/stadion.html 
Obec Lukavice 723 901 850  
Venkovní kluzišt ě TJ Sokol 
Lično 494 509 302  

Skiareál Dlouho ňovice 737 377 361 www.dlouhonovice.cz 


