
LitomyšlSport & wellness

CZ



Sportovní areál Černá hora je ideálním místem pro
rozhýbání vašeho těla. Nachází se jen pár desítek
metrů od historického jádra. Jednotlivá sportoviště na
sebe bezprostředně navazují a výjimečná je i poloha
campu, který je součástí této části města. Letní stadion
disponuje  krytou  tribunou  pro  528  sedících  a  104
stojících diváků. Kromě fotbalového hřiště jsou zde
výborné podmínky pro všechny atletické disciplíny.

Běžecké dráhy jsou opatřeny umělým povrchem
polytanem M, nechybí ani zázemí pro nejmenší
návštěvníky. Součástí areálu je také hřiště s umělou
trávou o rozměru 92 x 52 m.

• U Plovárny 1061
• www.mslit.cz
• tel. 702 020 327

Městský stadion Černá hora 

Plovárna

Hned vedle letního stadionu se nachází krytý zimní
stadion. Plášť stadionu je navržen tak, aby byl za-
chován kontakt přilehlých sportovišť s historickým
panoramatem města. Na své si zde přijdou
samozřejmě milovníci hokeje – na tribuny se vejde až
1800 diváků. Bruslení si zde zájemci mohou užívat
nejen v zimním období, kdy je oblíbené veřejné
bruslení, ale i mimo hlavní sezónu díky povrchu, který
je vhodný pro in-line brusle.     

• U Plovárny 1061
• www.mslit.cz
• 774 432 169

Krytý zimní stadion

Moderní bazén navazuje na směr plynutí svahu Černé
hory a občas se stane, že ho díky tomu návštěvníci
dokonce přehlédnou. Bazén nabízí 5 plaveckých drah
o délce 25 metrů, dětský bazén s vodní sopkou
a chrliče využitelné také pro masáž zad a šíje, vířivku,
parní místnost, tobogán o délce 64 m a oblíbený
venkovní výplavový bazén s anatomicky tvarovanými
lavicemi. Věříme, že oceníte i překrásný výhled
z bazénové haly.    

• U Plovárny 1221
• www.mslit.cz
• 461 315 011 

Městský bazén  

Čtyřhvězdičková plovárna v Litomyšli nabízí
návštěvníkům dva bazény, skluzavku a 92 metrů
dlouhý tobogán. Padesátimetrový plavecký bazén
hluboký až 3,5 m má dva skokanské můstky a dese-
timetrovou skluzavku. Zejména děti se vyřádí
v menším, pětadvacetimetrovém bazénu. Voda je
solárně přihřívána na teplotu mezi 21°C až 25°C.
K odpočinku a opalování lze využít upravené travnaté
plochy či dřevěné opalovací paluby. V parkové části se

nachází i stinné travnaté plochy. K dispozici je hřiště
pro plážový volejbal, dětské hřiště, restaurace i rychlé
občerstvení. 

• Prokešova 300
• www.mslit.cz
• 461 315 011 



Příměstský les Černá hora přímo navazuje na
sportovní areál. Byl založen již v roce 1905 a dodnes
plní svůj rekreační účel. Kromě poznávání přírody je
zde možné využít několik běžeckých či jezdeckých
okruhů (hipostezek), nově jsou zde instalovány
sportovní prvky. Součástí je i příměstský autocamp.
Nedaleko leží tzv. Primátorská hráz, u které je
aktuálně vybudované osmnáctijamkové fotbalgolfové

hřiště. Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky,
podobné např. minigolfu. 

• Fotbal Park Litomyšl 
• Primátorská hráz
• www.fotbalparklitomysl.cz
• 607 145 497 

Příměstský les Černá hora a Primátorská hráz

Městská sportovní hala a hala TJ Jiskra 

Sportcentrum Litomyšl 

Sál je určen pro výuku bojových umění a sportů, pro
aerobik, jógu, kondiční a relaxační cvičení aj. Cílovou
skupinou jsou zejména zájmové kroužky, sportovní
oddíly, bezpečnostní agentury, školy, rodiče s dětmi
i široká veřejnost. Je zde možné pořádat sportovní
semináře, kurzy, soustředění, školení atd. Cvičební
plocha je cca 140 m2. Součástí objektu je i minipivovar
a restaurace Veselka, kde můžete ochutnat místní pivo
Bedřichova jedenáctka.

• Terézy Novákové 64
• www.litomysl-veselka.cz
• 775 998 869

Cvičební sál Veselka  

Tělocvična uzavírá vnitřní atrium školního areálu.
V mimoškolní době je využívána jako sportovní hala –
míčové hry, sálová kopaná, posilovna. Základní rozměr
hrací plochy je 42,6 x 21,6 m, výška tělocvičny je 10,8 m
po spodní úroveň uložení vazníků. Součástí tělocvičny
je tribuna pro 200 návštěvníků. Součástí areálu školy
je i venkovní sportoviště situované cca 150 m nad
tělocvičnou. Hala TJ Jiskra se nachází v areálu Černá
hora a kromě tělocvičny je zde herna stolního tenisu
a šachová klubovna.   

Městská sportovní hala
• T. G. Masaryka 1145 
• 604 938 723

Hala TJ Jiskra Litomyšl 
• U Plovárny 1061
• www.jiskralitomysl.cz
• 774 432 169

Tenisová hala nabízí tenisový dvorec, 3 squashová
hřiště, 4 bowlingové dráhy a nezbytné zázemí pro
sportovce včetně stylové restaurace. V rámci areálu je
k dispozici 6 letních tenisových antukových dvorců, 2
zimní kurty v nafukovací hale, 4 antukové dvorce pro
odbíjenou, cvičná tenisová stěna. Zahrát si zde můžete
i badminton, stolní tenis, volejbal, nohejbal či plážový
volejbal.  

• Sportcentrum Litomyšl 
• U Plovárny 1152
• www.sportcentrum-litomysl.cz
• 734 233 003



Sokolovna byla postavena v polovině 20. let minulého
století a dodnes slouží svému původnímu účelu.
Tělocvičná jednota Sokol zde organizuje pravidelné
cvičení pro různé věkové skupiny. 

Sokolovna 
• Moravská 628
• 775 653 317

Rodinný, sportovně-relaxační areál za sokolovnou
nabízí tenisové a volejbalové antukové kurty, profikurt
na pétanque, minifotbal, půjčovnu sportovního náčiní
a zázemí s občerstvením a ohništěm. Pro děti jsou zde
k dispozici herní prvky a využít můžete i saunu. 

Sportovní areál za sokolovnou
• Moravská 628
• www.areal-sokolovna.cz
• 777 947 718

Sokolovna, sauna a Sportovní areál za sokolovnou

Golf 59 – Indoor centrum Litomyšl

A-kart arénu najdete v průmyslové zóně směrem na
Svitavy, v těsné blízkosti silnice R35. V kryté hale je
půjčovna motokár a také půjčovna minibike. Raritou je
venkovní část okruhu. Nikde v celé střední Evropě ne-
najdete výjezd z haly i na venkovní část okruhu.
Součástí haly je i bar s kapacitou cca 70 míst, přístupný
nejen příznivcům motoristických sportů, ale i široké
veřejnosti. 

• Moravská 1200
• www.akartarena.cz
• 603 496 056

A-kart aréna 

V krásné budově Lidového domu najdete kromě jiného
i kulečníkovou hernu. Zahrát si můžete Pool 9ft, Pool
8ft i karambol. Účtují se vždy odehrané minuty.
Pravidelně jsou zde pořádány turnaje. V areálu před
Lidovým domem si můžete zahrát i pétanque či bad-
minton.   

• Bělidla – Lidový dům
• www.bclit.org
• 605 485 818

Billard Centrum Litomyšl – kulečníková herna 

Indoorové golfové centrum se nachází v atraktivních
prostorách historického trojdomí přímo v centru Lito-
myšle. Pro milovníky tohoto sportu nabízí 2 golfové
simulátory a putting green, vybaveno je špičkovou
technologií GC2 HMT, SAM PuttingLab, SAM Balance-
Lab, službu nabízí i řada profesionálních trenérů golfu.
V indoorcentru Golf59 vás obslouží personál z Caffé
Gold Bar. Jejich výbornou kávu a drobné občerstvení
si tak můžete vychutnat během hry i po ní.

• Smetanovo náměstí 59
• www.golf59.cz
• 602 710 011



Fitcentra, wellness, jezdectví, rybolov

Areál kynologického klubu Mařákova 1146 www.zkolitomysl.webzdarma.cz
Areál vodních sportů – windsurfing Velký Košíř v Nedošíně www.piero.info 776 056 801
Bikepark Litomyšl U Plovárny www.facebook.com/bikeparklitomysl
Fit centrum a rehabilitace Fila U Plovárny 1130 www.fitcentrumfila.cz 737 901 896
Fitness club 233 a solná jeskyně Tyršova 233 www.fitnesslitomysl.cz 461 615 965
Golf Osík – odpaliště Osík 240 www.golfosik.cz 602 168 452
Hřiště „na Wembley“ Dukelská ul.
Hotel Aplaus – wellness centrum Šantovo nám. 181 www.hotelaplaus.cz 461 614 900
Jízdárna – Hřebčín Suchá Suchá 1 www.stajmanon.cz 602 451 918
K2 Hiking, Aerobic, Jumping, TRX U Plovárny 1130 www.jandikova.cz 776 288 774
Modelářské letiště Vlkov při silnici směr Suchá www.modelarilitomysl.cz 603 283 846
Real Gym – posilovna Nedošín 142 www.realgym.cz 722 278 029, 724 229 241
Savitar – wellness centrum Braunerovo nám. 202 www.savitar.cz 778 724 800
Spinning centrum Stratílek Smetanovo náměstí 28 www.stratilek.cz 724 033 548
Sport Stratílek – půjčovna lyží, aktivity Smetanovo nám. 91 www.stratilek.cz 606 613 399
Stáj Pucher Janov Janov 61 www.stajpucher.cz 607 606 172 
Sportovní areál Větrník T. G. Masaryka 1145 604 938 723
Sportovní rybolov Sokolovská 121 www.rybarstvi-litomysl.cz 461 613 723

„Je to město neobyčejně kulturní a lázeňské... ovšem
vodu tam nikdo nepije.” Těmito slovy popisuje ve svém
Krvavém románu Litomyšl Josef Váchal. Ve smyslu
jeho odkazu bychom vám rádi nyní naše město
představili ve zcela novém světle – jako první české
lázně ducha. 

Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo,
kde je možné obnovit své síly duševní. K léčbě duše je
ideální návštěva galerií, prohlídka historických
pamětihodností i objektů současné architektury, ale
i sportovní či wellness vyžití. Doporučujeme též
návštěvu některé z mnoha akcí, které doplňují již tak

kouzelnou atmosféru Litomyšle. Ne náhodou byla
díky lázním ducha Litomyšl v roce 2013 vyhlášena
nejmagičtějším místem v České republice.   
Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny probíhá vždy
poslední víkend v dubnu. Lázeňská kolonáda
pravidelně ožívá slavnostním průvodem, ale i hudební
a divadelní produkcí. 
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www.ceskomoravskepomezi.cz
www.vychodni-cechy.info
www.ceskainspirace.cz
www.unesco-czech.cz

www.litomysl.cz

Infocentrum Litomyšl
Smetanovo nám. 72
tel. 461 612 161
ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz
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