
devítijamkové golfové hřiště Golf Klubu Osyčina, cvičné
plochy a golfový simulátor aboutGolf

Golf Dobrouč
Golf Kunětická hora
Golf Club Uno
Golfové hřiště Lázně Bohdaneč
Park Golf Club Hradec Králové
Golf & Country Club Svobodné Hamry
Golf club Na Vrších
Golf Club Svratka 1932

Vedle penzionu se nachází sportoviště TJ Sokol Dobříkov:
tenisový a volejbalový kurt
fotbalové hřiště
posilovna a hala na vnitřní sporty - stolní tenis, badminton,
gymnastika a jiné

Pro sportovce můžeme nabídnout následující aktivity:

Golfová hřiště v okolí:

Tip: Vodácká trasa: Tržek - Vysoké Mýto - Zámrsk - Týnišťko
http://pujcovny-lodi.cz/loucna/vodacke-trasy/trzek-vysoke-myto-
zamrsk-tynistko
Tip: Jízda na koni - Projížďky na koni organizuje Indiánská vesnička
Jangelec Vysoké Mýto: http://www.indianska-vesnice.cz/atrakce.html

SPORT V OKOLÍ
C E D R O V É H O  P E N Z I O N U

http://pujcovny-lodi.cz/loucna/vodacke-trasy/trzek-vysoke-myto-zamrsk-tynistko
http://www.indianska-vesnice.cz/atrakce.html


CYKLISTIKA A TURISTIKA
 

TIP 1 :  LESEM KOLEM RYBNÍKŮ

 

Možnost ubytování na jednu noc
Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem 

Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje
Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol
Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol
Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola
Lékárnička
Informační tabule Cyklisté vítáni

Získali jsme certifikaci "Cyklisté vítáni".
 
Splnili jsme následující kritéria pro ubytovací zařízení:
 

     tuků (na požádání hosta jogurt, müsli,. . .)

20 km
Od Cedrového penzionu se vydáme směrem do kopce k lesu.
Pokračujeme po cyklotrase číslo 4186 k rybníku Svatba. Dále do
Rousínova, Dolního  Jelení a Horního Jelení. Vracíme se přes rybníky
Pětinoha a Hanzlíkovec, kde můžeme posedět na odpočívadle.
Nakonec nás čeká příjemná cesta z kopce zpět do Dobříkova.

Půjčovny kol ČD Bike - Přemýšlíte o cyklovýletu a nemáte s sebou
kolo? Půjčte si ho v půjčovně kol ČD Bike. Vrátit ho můžete po
projížďce i na jiném místě. Nejbližší půjčovna je v Chocni na
vlakovém nádraží. Více se dozvíte na: https://www.cd.cz/dalsi-
sluzby/pujcovny-kol-cd-bike/default.htm

https://www.cd.cz/dalsi-sluzby/pujcovny-kol-cd-bike/default.htm


CYKLISTIKA A TURISTIKA
 

TIP 2:  LESEM DO CHOCNĚ  A DÁLE PO
NOVÉ CYKLO A INLINE-STEZCE 

 

44 km do Letohradu
42 km do České Třebové

Od Cedrového penzionu se vydáme směrem do kopce k lesu. Po trase
číslo 4268 se po 7 kilometrech příjemné cesty lesem dostaneme do
Chocně, odkud vede nově vystavěná cyklostezka Chocen - Brandýs
nad Orlicí - Ústí nad  Orlicí - Letohrad (nebo Česká Třebová). Celková
délka cyklotrasy 31 km. Stezky vedou nádherným zeleným údolím
Tiché Orlice. Mají kvalitní povrch a minimální převýšení. Zpáteční
cestu můžete zdolat na kole a nebo vlakem (Dobříkov je na hlavní
trati spojené s těmito městy)

TIP 3:  PO STAROBYLÝCH
PAMÁTKÁCH

49 km
Dobříkov - Vysoké Mýto – Košumberk – Luže – Vraclav - Dobříkov

Trasa s několika stoupáními a klesáními je vedena kopcovitou
krajinou po silnicích II. a III. třídy a je v celé délce značena.
Navštívíte hrad Košumberk, poutní kostel Panny Marie na 
Chlumku v Luži, jedinečný barokní areál na Vraclavi i dřevěný
kostelík v Dobříkově.



CYKLISTIKA A TURISTIKA
 

TIP 4:  LESNÍ CYKLOOKRUHY NAD
PENZIONEM (ZNAČENÍ J IŽ  BRZY)

 

Cedrový penzion

Více informací: https://kolostezky.cz/

https://kolostezky.cz/


TYRŠOVA
VEŘEJNÁ
PLOVÁRNA

6,8 km Vysoké Mýto
Plovárna s písčitým dnem vznikla
v roce 1933. Prošla modernizací.
Přibyl tobogán, rodinná
skluzavka, zázemí s šatnami,
občerstvení a sportoviště.

KOUPÁNÍ
 

KRYTÝ BAZÉN 
8,7 km Vysoké Mýto

Plavecký bazén o velikosti 25 x
10 m, dětské brouzdaliště,
tobogán s délkou 74 m a
občerstvení. Součástí je i
wellness centrum s finskou, parní
a bylinnou saunou, sněžnou
komorou, vířivkou a zážitkovou
sprchou s polévacím vědrem.

 

KOUPALIŠTĚ
8,8 km Choceň

Areál má rozlohu 2 ha a je
bohatě ozeleněn. Jsou zde bazény
o délce 50m, 25m se skluzavkou,
brouzdaliště pro nejmenší, hřiště
na beach volejbal, dětské hřiště a
občerstvení.

24,2 km Litomyšl
Moderní areál s plaveckým
bazénem, děstkým bazénem,
vířivkou, tobogánem a parní
kabinou. Vedle bazénu se 
nachází plovárna .

MĚSTSKÝ BAZÉN



SAUNA
 

SAUNA VYSOKÉ
MÝTO

8,7 km Vysoké Mýto
V suterénu plaveckého bazénu se
nachází finská a parní sauna,
kneippův chodník a ochlazovací
prostor s odpočívárnou. 

 

SAUNOVÝ RÁJ
13,7 km Holice

Ve wellness Saunový ráj najdete
vedle široké nabídky saun
(tradiční finské sauny, parní
kabiny, bylinná inhalace) i
relaxační vířivku, kneippův
chodník a perličku na nohy.
Ochlazení po prohřátí je možné v
ochlazovacím bazénku, pod
vědrem odvahy, ledem z ledové
kašny nebo větrem na venkovní
terase.


