Čermná

Kostel sv. Václava
Kostel z roku 1915 byl postavený dle návrhů civilního geometra Otto Friedlera z Hostinného. Nahradil starý kamenný kostel z roku 1384.

Kocbeře

Friebelův kříž
Nejstarší dochovaný kříž v obci, pochází z 18. století a nachází se před domem č.p. 119.

Staré Buky

Kostel sv. Anny
Kostel zasvěcený matce Panny Marie a ochránkyni
matek a manželství byl postaven v roce 1692.

Červená kaple
Kaplička postavená v roce 1766 u cesty směrem
k Janské Studánce.

Boží muka - drobné sakrální stavby najdete v Záboří před hospodou, na rozcestí před Ptačími domy
a před starou školou v Huntířově.

Dolní Olešnice

Kapličky - barokní kapličky stojí v Novém Záboří
a v Záboří u staré školy.

Areál kostela sv. Jakuba
Jedna z nejvýznamnějších staveb české renesance
s lunetovou římsou a figurálními a ornamentálními
sgrafity byla vybudovaná stavitelem Carlo Valmadim v letech 1598 – 1606. V areálu najdete kostel, ohradní zeď s branou a bývalou faru v barokním stylu.

Kapličky
U komunikace procházející obcí jsou zachovány dvě
kapličky. Jedna je na odbočce do rekreační oblasti Dolce, druhá u č.p. 68. Jejich stáří není známo.

Hajnice

Vítězná

Areál kostela sv. Mikuláše se zvonicí
Typická architektura českého baroka z let 1754 –
1764. Naleznete zde kostel, zvonici, kapli a sochu
sv. J. Nepomuckého, barokní plastiku z r. 1750.
Nachází se na katastrálním území Brusnice.
Kostel sv. Jana Křtitele
Gotická stavba z poloviny 14. století byla přestavěná ve stylu renesanční gotiky a roku 1600
upravená novodobě. Dokládá středověké osídlení obce. Památka se nachází na katastrálním území Horní Žďár.
Kostel sv. Mikuláše
Kostel se nachází v centru obce v těsné blízkosti
zvonice.

Horní Olešnice

Boží muka u cest
V celé obci jsou drobné sakrální stavby, které připomínají duchovní život původních obyvatel v minulých staletích.

Kaple sv. Floriána
Místními občany nazývaná „kostel“. Kaple je zasvěcená sv. Floriánovi (patron hasičů), je viditelná
hned z hlavní komunikace.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel se zachovalými slunečními hodinami z roku
1751 s německým nápisem na číselníku dokládá
soužití Čechů a Němců. Nápis v němčině zní „Es
ist später, als Du denkst. Benutze jeden Augenblick, verlorene Zeit kehrt nie zurück“ („Je později,
než si myslíš. Využívej každého okamžiku, ztracený
čas se nikdy nevrátí“).
Kaplička Nejsvětější Trojice
Drobná sakrální stavba se nachází na katastrálním
území Kladruby.

Kaple Panny Marie ve Vyhnánově
Církevní stavba patří mezi významné kulturní památky v obci.

Kostel sv. Petra a Pavla (rejstříkové č. 5842)
Neorománský kostel z let 1861–1863 s polygonálním presbytářem a neorománským zařízením.
Fara č.p. 73 (rejstř. č. 3553)
Renesanční budova z roku 1547 s dochovanými zbytky sgrafitové výzdoby. První zděná stavba v obci.

Novorománský kostel Navštívení Panny Marie
Kostel je spolu s širokým pískovcovým schodištěm
dominantou poutního místa U studánky. Křížovou
cestu se čtrnácti zastaveními zobrazenými na litinových deskách, doplňuje kaple Getsemany a kaple Božího hrobu. Kostel se nachází v lese na trase
z Kocléřova směrem do Hájemství.

Kohoutov

Fara a Obecní škola
Památkově chráněné budovy z 19. století tvoří
spolu s kostelem historické centrum obce.

Chotěvice
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Kostel sv. Václava v Kocléřově - Původní gotický
kostel z roku 1359 byl ve Třicetileté válce zbořen.
V roce 1720 byl znovu vystavěn jezuity a zničen opět
koncem 18. století. Nynější podoba kostela pochází z roku 1807. Slouží pravidelným církevním obřadům a mším.
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Vlčice

Areál kostela sv. Vojtěcha - gotická stavba z poloviny 14. století s výraznou renesanční přestavbou
je dokladem středověkého osídlení i významu obce.
Areál zahrnuje kostel, hřbitov, bránu, ohradní zeď
a pozdně gotickou bránu. Patrný je zbytek původního opevnění kostela, dnes ojedinělý doklad středověkého pevnostního systému.

Vlčkovice v Podkrkonoší

Kostel sv. Anny - kostel se dvěma nízkými věžemi
byl vystavěn v letech 1668 – 1698.
Smírčí kříž v Huntířově - Hrubě tesaný mezní kříž
přemístěný z původních hranic obce Komárov. Chráněná památka je umístěna před kostelem sv. Jana
Nepomuckého.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Huntířově
Obecní kostel si vystavěli obyvatelé na vlastní náklady na přelomu 19. a 20. století. Byl osazen
dvěma zvony. V průběhu 1. světové války byl demontován. V roce 2009 prodělal kostel generální
rekonstrukci a v budoucnu bude sloužit jako výstavní a koncertní síň.

Boží muka a křížky, kapličky
Drobné sakrální stavby jsou rozesety po celé obci.
Partner projektu

Pilníkov

Kostel Nejsvětější Trojice
Renesanční věž pochází z r. 1604, loď je z 18. století. Tento kostel je významnou dominantou obce
a dokladem prolínání slohů na jednom objektu.
Současné zařízení kostela je z konce 18. století.

Projekt „Podkrkonoším společně s mapou v ruce“
byl podpořen Královéhradeckým krajem
z Programu obnovy venkova 2009.

KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY, o.p.s.
www.kjh.cz
Pod Městem 624, 542 32 Úpice

Společenství obcí Podkrkonoší
je součástí
turistického regionu Krkonoše

Fotografie: Obce Společenství obcí Podkrkonoší. Design, tisk: Tisk Ofset Úpice, a. s. Produkce: Wamak CZ, s. r. o.

Sakrální stavby

www.podkrkonosi.info
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
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Prochází-li člověk krajinou Podkrkonoší, neubrání se
setkání s jeho minulostí. Při vašich toulkách Podkrkonoším objevíte celou řadu historických staveb, sakrálních
památek, pomníků a míst, která vám pomůžou pochopit historii tohoto malebného kraje. Generace našich předků nám zde
zanechala spoustu stop po své existenci. Tyto drobné i větší
stavby jakoby byly přirozenou součástí krajiny. Kdo by si dokázal představit Podkrkonoší třeba bez jeho půvabných roubenek
nebo božích muk a kapliček, které jsou po něm rozesety? Při
každém setkání s těmito památkami se můžeme na chvíli přenést do dob dávno minulých a zamyslet se nad tím, jak naši
předkové žili, jaké měli hodnoty a estetické cítění. Naším cílem
bylo vytvoření uceleného seznamu památek na území Společenství obcí Podkrkonoší. Doufáme, že vám bude dobrým pomocníkem. Přejeme vám spoustu krásných zážitků při objevování krás
Podkrkonoší.

Pomníky, památníky, sochy
Dolní Olešnice

Památník osvobození od fašismu
Památka má evidenční číslo 5119.
Hrob ruského vojáka - Hrob vlasovce, který zde byl
pohřben v březnu 1945.

Hajnice

Památník 34 obětí „Pochodu smrti“
Hromadný hrob válečných obětí obehnaný ohradní
zdí. Nachází se v areálu kostela sv. Mikuláše.
Památník obětem 1. světové války
Opravený památník se nachází v Hajnici, v blízkosti
kostela sv. Mikuláše, druhý se nachází v Horním
Žďáru v blízkosti gotického kostela.

Horní Olešnice

Pomník obětem 2. světové války v Horní Olešnici.
Pomník obětem 2. světové války se nachází naproti
domu č.p. 16 v horní části obce.
Pomník obětem 1. světové války ve Ždírnici
Pomník je umístěn poblíž domu č.p. 63.

Chotěvice

Společný hrob obětem 1. světové války
Stavba je zhotovená z hořického pískovce. Slavnostní odhalení pomníku 76 válečným obětem se
konalo 14. 6. 1925.
Sousoší Kalvárie (rejstř. č. 101110)
Pilíř se sousoším Kalvárie z roku 1810, ktery výrazně ovlivnil barokní sloh, je umístěn u vchodu na
místní hřbitov.
Společný hrob padlých rudoarmějců (rejstříkové č. 5161). Společný hrob padlých rudoarmějců
na místním hřbitově.

Kocbeře

Pomník padlých „Pochodu smrti“ - pietní místo na upomínku 19 vězňů koncentračního tábora
Gross Rosen (dnes Rogoźnica v Polsku), kteří zahynuli v únoru 1945 během tzv. pochodu smrti v Kocbeřích a okolí. Poslední odpočinek nalezli později
na hřbitově v Choustníkově Hradišti.
Památník obětem 1. světové války - pochází z dílny akademického sochaře Emila Schwandtnera, byl
vytvořen v roce 1923 na památku obětí 1. světové
války z tehdejších obcí Kočbeř (Rettendorf) a Království I., nachází se u hlavní silnice.
Hrob rudoarmějce - místo odpočinku padlého ruského vojáka.
Hřbitov obětí prusko-rakouské války z roku
1866 - místo posledního odpočinku 18 rakouských
vojáků, kteří v červnu a červenci 1866 zemřeli na
válečná zranění v lazaretu v kocbeřské továrně.

Kohoutov

Socha sv. Jana Nepomuckého - socha českého
světce a mučedníka se nachází před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Socha Panny Marie - socha znázorňující Pannu Marii se nachází v části obce zvané Kladruby.

Pilníkov

Socha Nanebevzetí Panny Marie - rokoková plastika z r. 1766 navazující na směr dílny M. B. Brauna,
nejspíše dílo některého z členů jeho dílny.
Socha sv. Jan Nepomuckého - socha jednoho z nejznámějších světců a mučedníků.
Hrob rudoarmějců - společný hrob rudoarmějců je
na místním hřbitově.

Staré Buky

Mohyla obětem 1. světové války
Památník obětem 1. světové války je umístěn před
budovou bývalé školy. V současné době je naplánovaná jeho rekonstrukce.

Historické stavby, památky lidové
architektury a za jímavé budovy
Čermná

Kovárna
Budova má č.p. 92. Jedná se o lidovou architekturu
podkrkonošského typu s vysunutým vyřezávaným vikýřem a pavláčkou.
Stodola u č.p. 89
Historická stodola zapsaná mezi nemovité kulturní památky.

Dolní Olešnice

Areál zámku
Pozdně renesanční stavba z let 1590 – 1608 byla
přestavěna novobarokně a barokně a doplněna sochami. Najdete zde sochu sv. Floriána, sochu sv.
Jana Nepomuckého. Součástí je též zbytek opevnění. Budova má č.p. 115 a leží na katastrálním území
Vestřev v osadě Nové Zámky.

Hajnice

Roubená lidová stavba č.p. 154
Typická roubená stavba z r. 1800, která připomíná kovárnu, je umístěna v katastrálním území Brusnice.
Roubený dům č.p. 148
Roubená stavba na katastrálním území Kyje.
Roubené chalupy
Soubor roubených chalup v osadě Mravenčí domky na Liščí hoře.

Roubené chalupy
V obci jsou zachovalé stavby po původních obyvatelích.

Roubeno-kamenné domy
Typické roubeno-kamenné domy naleznete v údolí
Žďárského potoka.

Pilníkov

Stará továrna
Tovární budova z poloviny 19. století, původně hedvábnická tkalcovna.

Kocbeře

Zděný hostinec
Zděný patrový empírový dům z roku 1833. Budova č.p. 92 leží v katastrálním území Vestřev v osadě Nové Zámky.
Dům č.p. 76
Částečně roubený statek podkrkonošského typu
s patrovou zděnou komorou.

Sousoší sv. Floriána
Barokní dílo z poloviny 18. století. Znázorňuje patrona hasičů, kominíků, pekařů a dalších profesí
souvisejících s ohněm.

Roubená hospoda č.p. 99, část Vestřev
Roubená lidová architektura podkrkonošského typu
s patrovou komorou, pavlačí a vyřezávanou lomenicí. Stavba je též známá jako bývalá Kolbeckova
hospoda.

Pamětní deska Jana Amose Komenského
Pamětní deska učitele národů je umístěna na bráně
v areálu sv. Vojtěcha.

Roubené stavení č.p. 104
Lidová roubená architektura podkrkonošského typu
v katastrálním území Vestřev.

Dům č.p. 115
Původně roubený dům novopackého typu s výraznou
lomenicí.
Kámen s jelenem
Památný kámen na místě, kde podle tradice hrabě
František Antonín Špork (1662-1738) skolil jelena.
Kámen se nachází v zahradě u domu č.p. 146.

Vítězná

Dům č.p. 46
Lidová roubená architektura podkrkonošského
typu s vysunutou komorou je dokladem výstavby
obce v 18. století. Dům najdete v části obce zvané Huntířov.
Osada Hájemství je tvořená souborem roubených
chalup a lesním zámečkem.
Součástí Osady Nové Domy je mariánské poutní
místo s kostelem a křížovou cestou, kde se pravidelně každou první červencovou neděli koná česko-německá pouť. Při této příležitosti se setkávají
poutníci z Německa, kteří tvoří početnou skupinu
původních obyvatel.
Továrna a továrnická vila
Budova z roku 1901 byla zrekonstruovaná v letech
2004 – 2005. V současné době zde sídlí obecní
úřad, knihovna, školka a spolková klubovna. K objektu patří textilní továrna, kde se vyrábí obvazový
materiál, a prodej stavební materiálu.
Boschova vila – lesní zámeček
Unikátní rekonstruovaná vila v místní části Hájemství sousedí s areálem naučné stezky Les Království. V současné době je v majetku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a slouží
jako relaxační a školící středisko.
Kamenná kašna na návsi v Kocléřově z roku
1903 je stále v provozu a je zásobena vodou.

Horní Olešnice

Vítězná

Sousoší sv. Jana Nepomuckého
Sousoší znázorňuje českého světce a mučedníka.
Jedná se o pozdně rokokovou plastiku z roku 1783.

Centrum města se soubory měšťanských domů
s podloubím je městskou památkovou zónou.

Zvonice
Zvonice ze 16. století stojí poblíž kostela. Její součástí jsou funkční historické hodiny.

Dům č.p. 3
Zděná lidová architektura z poloviny 19. století
s prvky převzatými z klasicistní architektury.

Vlčice

Požární zbrojnice
Technická památka se nachází v osadě Vyhnánov.
Budova staré školy
V domě č.p. 74 sídlí Keramické studio Jarmily Tyrnerové. Budovu nechal vystavět hrabě Špork. Dokladem tohoto počinu je označený základní stavební kámen.

7 náhrobních kamenů ze 14. století
V areálu kostela se nachází sedm pískovcových náhrobníků. Šest z nich je zasazeno do zdi kostela,
sedmý je na zdi márnice. Náhrobníky patřily rodům
Velflů z Varnsdorfu a Stošů z Kounic.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kocléřově
Nachází se před domem č.p. 116.

Kohoutov

Kovárna
Roubená stavba se nachází mezi poštou a kostelem. Původně sloužila jako kovárna, později jako
brusírna.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha zhotovená v roce 1715. V 50. letech minulého století byla stržena. V roce 2004 byly jednotlivé
části sochy zrestaurovány a celý objekt byl instalován na začátku aleje u obecního úřadu.

Památník obětem světových válek
Chráněná památka byla vystavěna původními německými obyvateli v Huntířově a později přetvořena jako památník všech válečných konfliktů ve 20.
století.

Roubené chalupy
Roubené stavby se nachází roztroušeně po celém
území obce, většina je v soukromém vlastnictví.

Vlčice

Klasicistní kašna na náměstí v Pilníkově pochází
z konce 18. století. Kašna je ozdobena motivem
pelikána krmícího mláďata.
Statek č.p. 70/II
Pozůstatky pozdně klasicistního statku z r. 1861
dokládá doznívání empíru v lidové architektuře.
Domy č.p. 28 – 34
Soubor měšťanských domů s podloubím je dokladem zděné výstavby města v době kolem r. 1800.

Vlčický zámek
Pozdně rokoková stavba z r. 1797 prošla složitým stavebním vývojem. V levém křídle jsou zbytky středověké tvrze, která byla zakomponována
do stavby.
Zřícenina hradu Břečtejna
Pozdně gotický hrad z doby před rokem 1450. Typ
jednoobjektového hradu slezského typu, který je
v našich zemích velmi vzácný.

Staré Buky

Tříhraniční kámen
Nachází se v lese nedaleko Janské Studánky. Jedná
se o hraniční kámen tří panství. Odděloval Šporkovo
panství od Debrného a Dvora Králové nad Labem.

Zámek
Pseudogotická patrová stavba z konce 19. století s parkem, která po 2. světové válce sloužila
jako ubytovna, internát, byty a kanceláře. V současné době je silně zdevastovaná a čeká na rekonstrukci.

Hraniční kameny
Na území obce se vyskytuje celkem 34 hraničních kamenů. Jedná se o hraniční kameny bývalého Šporkova nadačního panství Choustníkovo Hradiště.

Škola
Stará škola byla postavena v letech 1886 - 1887.
Nyní je v budově sídlo obecního úřadu, pošta a ordinace praktické lékařky. Zbytek budovy byl v posledním desetiletí přestavěn na 7 bytů.

Dům č.p. 35 za hřbitovem
Lidová roubená architektura podkrkonošského
typu dokládající původní výstavbu obce.
Dům č.p. 74
Zděný klasicistní dům s pískovcovou podezdívkou
byl původně statek. Vystaven okolo roku 1860. Nachází se uprostřed obce u průjezdní komunikace.

