Víceúčelové veřejné sportoviště v historickém centru Huntířova
sportoviště: hřiště s umělým povrchem o rozměrech 36m x 18 m, vhodné pro míčové sporty
(volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis), fotbalový areál v pronájmu TJ Sokol Vítězná, dětské hřiště je veřejně přístupné
tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
web: www.vitezna.cz

www.podkrkonosi.info
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Dětské a sportovní hřiště v Komárově
sportoviště: hřiště na malou kopanou, ping pongový stůl, horolezecká stěna a dětské hřiště
tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
web: www.vitezna.cz

Vlčice

Partner projektu

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.

sportoviště: pro sportovní aktivity slouží víceúčelové hřiště pro tenis, lední hokej,
odbíjenou, nohejbal a hřiště pro nejmenší. V areálu MŠ je vybudováno dětské hřiště
a ke sportu lze využít hřiště na kopanou.
tel.: +420 499 899 240, +420 499 899 133
web: www.vlcice.wz.cz
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Letní sportoviště

ve Společenství obcí Podkrkonoší
K letní rekreaci bezesporu patří sportování, které je oblíbenou aktivitou i ve Společenství obcí Podkrkonoší. Téměř každá obec tohoto regionu vám může nabídnout
sportoviště pro míčové hry a další sporty. Nechybí ani dětská hřiště. Bližší informace
o provozu těchto sportovišť získáte na webových stránkách a telefonických kontaktech jednotlivých obcí. Tyto kontakty jsou uvedené u každé z prezentovaných obcí.
Tělocvičny a jiná halová sportoviště jsou zmíněna v informačním materiálu „Zimní
a halové sporty ve Společenství obcí Podkrkonoší.“ Zdejší zvlněná krajina s dostatkem lesů je jako stvořená k cyklistice, pěší turistice, hipoturistice a dalším venkovním
aktivitám. V bezprostřední blízkosti se nachází také velmi kvalitní golfová hřiště (Nová
Amerika, Mladé Buky). Pokud potřebujete pro své sportovní aktivity větší prostor, perfektní podmínky pro letní sporty najdete i v okolních oblastech které nabízí neméně
atraktivní terény. Z těch nejznámějších je třeba zmínit Krkonoše, Jestřebí hory či Orlické hory. Milovníci vodních sportů a rybáři jistě ocení blízkou vodní nádrž Rozkoš.
Doufáme, že vám tento katalog při hledání sportovišť dobře poslouží.

Čermná

sportoviště: v obci se nachází dvě menší víceúčelová hřiště
tel.: +420 499 441 145, +420 602 936 559
web: www.obec-cermna.cz

Dolní Olešnice

sportoviště: k dispozici je hřiště na zahradě ZŠ
tel.: +420 499 441 518, +420 724 180 081
web: www.dolniolesnice.cz

Hajnice

sportoviště: k využití se nabízí fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště, v zimě s možností
bruslení
tel.: +420 499 393 141
web: www.hajnice.cz

Horní Olešnice

sportoviště: ke sportovním účelům slouží v obci antukové hřiště (nohejbal, volejbal,
líný tenis), malé travnaté hřiště s fotbalovými brankami a dětské hřiště
tel.: +420 499 448 345, +420 603 196 055
e-mail: Obec.horni.olesnice@tiscali.cz

Chotěvice

sportoviště: v obci lze využít místní fotbalové hřiště a tenisové kurty
tel.: +420 499 447 156, +420 603 463 936
web: www.chotevice.cz

Kohoutov

sportoviště: obec nabízí k využití fotbalové hřiště TJ Sokol Kohoutov a dvě víceúčelová hřiště se štěrkopísčitým povrchem
tel.: +420 499 693 030, +420 724 224 782
web: www.kohoutov.webnode.cz

Pilníkov

sportoviště: mezi sportovní plochy obce patří dětské hřiště, fotbalové hřiště a
U-rampa
tel.: +420 499 898 922, +420 603 558 852
web: www.pilnikov.cz

Staré Buky

sportoviště: ke sportu lze využít fotbalové hřiště a veřejné víceúčelové sportoviště
tel.: +420 499 898 332
web: www.starebuky.cz

Vítězná

Víceúčelové veřejné sportoviště v Kocléřově
sportoviště: hřiště s umělým povrchem o rozměrech 36m x 18 m je vhodné pro
míčové sporty (volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis)
tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
web: www.vitezna.cz
Fotbalový areál v Kocléřově
sportoviště: veřejně přístupné hřiště na velkou kopanou
tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
web: www.vitezna.cz

Kocbeře

sportoviště: v obci je pro sportovní aktivity k dispozici fotbalové hřiště s přilehlým
kurtem pro tenis, volejbal a streetball, hřiště při ZŠ, dětské hřiště a několik menších
neupravených travnatých ploch (např. za kaplí sv. Floriana)
tel.: +420 499 623 520, +420 724 180 083
web: www.kocbere.cz

