Teplice nad Metují
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.594330N, 16.170383E

Nadmořská výška: 463 m n. m.

První pís. zmínka: 1362 (660 let)

Počet obyvatel: 1 598

PSČ: 549 57

Adresa URL: www.teplicenadmetuji.cz

Sportovní možnosti Teplice nad Metují
Kanoistika, raft - Řeka MetujeMetuje je na horním toku sjízdná jen po deštích nebo tání sněhu na jaře.
Vodočet v Jaroměři nemusí být směrodatný. Lépe je na tom vodočet Krčín, kde pro úspěšný sjezd
Pekla by měl ukazovat 40cm. V tom případě bývá sjízdný i zbytek toku, kde postačuje stav 30 na témže
vodočtu. Metuje byla zasažena loňskými povodněmi, nikoliv však natolik, aby se výrazně změnilo koryto.
Plavbu na horním toku ztěžuje místy porost na březích, na dolním toku pak jezy. Zcela vyjímečně by byl
sjízdný i některý úsek Metuje v pískovcových soutěskách, což by ovšem byla mimořádná expediční
TuristikaTeplice nad Metují jsou (spolu s Adršpachem) východiskem do Adršpašsko-teplických skal, plošně
největšího pískovcového skalního města ve střední Evropě. Odhadovaná návštěvnost skalního
města byla např. v roce 2003 přibližně 270 tis. osob, větší část návštěvníků (cca 220 tis.) mířila
do skal z Adršpachu. Vstup do skalního města se nachází na západním okraji Teplic nad Metují. Základní
prohlídkový okruh je přibližně 6km dlouhý a navazuje na něj několik dalších turistických tras. Trasou
přes Vlčí rokli je okruh propojen s adršpašskou částí skalního města. Ve skalním městě se nachází
hrad Skály a hrad Střmen.
SPORTCENTRUM To je rozděleno do dvou základních částí: objekt A - budova a objekt B - víceúčelová
plocha.Objekt A - recepce s možností občerstvení, squash 1x, posilovna, masérna, stolní tenis, WC - šatny
6x, umývárny s WC 3xObjekt B - plocha 51x36m s povrchem umělá tráva, cca od října do dubna
zastřešena nafukovací halou - možné využití: 3x tenis, 3x volejbal, florbal, házená, nohejbal, sálová
kopaná, badminton, basketbal, atp.
www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz
- víceúčelové sportoviště
- SKI areál Kamenec
- Koupaliště

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1092/teplice-nad-metuji/sportovni-aktivity/
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