
7/ NÁCHOD

Sportovní zařízení

Zimní stadion
Krytá ledová plocha, k dispozici dobře vyba-
vené zázemí šaten, tělocvična pro 20 osob.
V hale občerstvení, v areálu pak hotel
s restaurací.
V mezisezóně pořádání výstav, koncertů.
Od dubna do června profesionální plocha
pro badminton včetně půjčovny vybavení.

Otevřeno: červenec – březen (zimní stadion)
Kontakt: Na Strži 1795, 547 01 Náchod, tel. +420 491 426 021
Aktuální informace na www.zimni-stadion-nachod.cz

Krytý plavecký bazén
Dva bazény – 25 x 12,5 m a 10 x 7,5 m
(s dětským koutkem), 2 sauny, 2 parní
komory, 2 masérny. Zasedací místnost
pro 20 osob. Organizované plavání kojenců
a batolat, aquaaerobik, kondiční a rehabi-
litační plavání. Vysoká kvalita vody –
úprava vody UV lampami (u dětského
bazénu v kombinaci ozonizací) a dechlorací.

Otevřeno: září – červen
Kontakt: Pražská 178, 547 01 Náchod, tel. +420 491 427 740 
Aktuální informace na www.sportnachod.cz

Stadion Hamra
Travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál,
skok daleký s umělým povrchem, víceúče-
lové hřiště, k dispozici dobře vybavené
zázemí šaten. 
Otevřeno: duben – listopad
Kontakt: Pražská 1759, 547 01 Náchod,

tel. +420 491 427 740 
Aktuální informace na www.sportnachod.cz

Jiráskovo koupaliště 
Areál v přírodním prostředí, 2 bazény –
50 x 25 m s vodními atrakcemi, 12 x 10 m,
brouzdaliště s vodním hřibem, rychlostní
čtyřdráhová skluzavka, písečná sluneční
pláž, 2 dětská hřiště s dřevěnými prvky,
sportovní vyžití – plážový volejbal, nohej-
bal, stolní tenis, ruský kuželník. V areálu je
restaurace a občerstvení.

Otevřeno: červen – srpen (v závislosti na počasí)
Kontakt: Kostelecká 1174, 547 01 Náchod, tel. +420 491 426 355
Aktuální informace na www.sportnachod.cz



7/ NACHOD

Sprzęt sportowy

Lodowisko kryte 
Lodowisko kryte posiada dobrze wyposa-
żone szatnie i siłownię na 20 osób. Na hali
stoisko gastronomiczne, w obiekcie znaj-
duje się również hotel i restauracja. Poza
sezonem zimowym odbywają się wystawy
i koncerty. Od kwietnia do czerwca na tafli
urządzane jest profesjonalne boisko
do badmintona, łącznie z wypożyczalnia
sprzętu.

Otwarte: lipiec – marzec (lodowisko)
Kontakt: ul. Na Strži 1795, 547 01 Nachod, tel. +420 491 426 021 
Aktualne informacje na www.zimni-stadion-nachod.cz

Kryty basen pływacki
Dwa baseny – 25 x 12,5 m i 10 x 7,5 m (z częścią dla dzieci), 2 sauny, 2 sauny parowe,
2 gabinety masażu. Sala konferencyjna
na 20 osób. Organizowane są pływania
dla noworodków i maluchów, aerobik
wodny, pływania kondycyjne i rehabilita-
cyjne. Wysoka czystość wody – dezynfekcja
za pomocą lamp UV (w basenie dziecięcym
z kombinacją ozonizacji) i dechloracji. 
Otwarte: wrzesień – czerwiec
Kontakt: ul. Pražská 178, 547 01 Nachod,

tel. +420 491 427 740 
Aktualne informacje na www.sportnachod.cz

Stadion Hamra
Trawiaste boisko sportowe, bieżnia lekkoatletyczna, skok w dal na sztucznej nawi-
erzchni, boisko wielofunkcyjne, do dyspozycji dobrze wyposażone szatnie. 
Otwarte: kwiecień – listopad
Kontakt: ul. Pražská 1759, 547 01 Nachod, tel. +420 491 427 740
Informacje na www.sportnachod.cz

Otwarte kąpielisko im. Jiraska 
Obiekt położony w otoczeniu przyrody, 
2 baseny – 50 x 25 m z atrakcjami wod-
nymi, brodzik z grzybem wodnym, szybka
czterotorowa zjeżdżalnia, słoneczna plaża
piaskowa, 2 place zabaw z atrakcjami
z drewna, gry sportowe – siatkówka pla-
żowa, piłka nożna, tenis stołowy, rosyjskie
kręgle. Na obiekcie znajduje się restauracja
i punkt gastronomiczny. 
Otwarte: czerwiec – sierpień (zależnie od pogody)
Kontakt: ul. Kostelecká 1174, 547 01 Nachod, tel. +420 491 426 355
Informacje na www.sportnachod.cz


