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Staré Buky

Ve zdejším kostele se nachází historické zvony z roku 1495 a 1507.

www.podkrkonosi.info
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Vítězná

Obec Vítězná založila novou tradici. Každoroční obecní slavnosti jsou pokaždé věnované nějakému novému tématu. Slavnost navštěvuje pravidelně přes dva tisíce
návštěvníků.
Areál Hájemství
Nad vstupem do místa, kde sídlí radost, láska a víra, naleznete vřelá slova „Vstupte
bez klepání“ - radost z dobře vykonané práce, láska k přírodě a víra v dobro.
Tento objekt Lesů České republiky spravovaný Lesní správou Dvůr Králové nad Labem navštěvují učitelé a žáci ze škol a školek po celý rok. Probíhá zde lesní pedagogika, při níž žáci za doprovodu lesníků poznávají les. V areálu najdete například
Keltský stromový kalendář, model Krkonoš, cestu dřeva nebo hřbitov odpadků.
V areálu začíná Naučná stezka Lesem Království, která končí u přehrady Les Království. Areál je po dohodě otevřen i veřejnosti a stezka je volně přístupná.
Kontakt: Václav Lokvenc, +420 724 524 359, mail: lokvenc.ls172@lesycr.cz
www.lesycr.cz/ls172/lesni-sprava-dvur-kralove/naucna-stezka.ep/

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.
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Za jímavosti

ve Společenství obcí Podkrkonoší
Území Společenství obcí Podkrkonoší skrývá spoustu zajímavostí různého charakteru.
Jedná se o zajímavosti přírodní, jako jsou například geologické lokality, studánky s čistou vodou, výskyty vzácných rostlin a živočichů či staré památné stromy. Za povšimnutí
stojí místní geologické lokality, mezi které patří například naleziště polodrahokamů, či
stopy po dávné těžbě hornin. Poslední kategorií jsou nevšední odvětví lidské činnosti,
která fungují ještě dnes. Mezi taková patří například zemědělské farmy, které prodávají své produkty. Nechybí ani společenské události většího významu, jako například
Slavnosti lidových řemesel v Kohoutově. Každá z těchto zajímavostí, kterou objevíte
na svých cestách, vám dozajista přinese zážitek, na který budete rádi vzpomínat.

Kocbeře

Kocbeře

Kohoutov

Kohoutov

Za pozornost stojí lokalita Jánská studánka, která je zdrojem kvalitní pitné vody pro
Kocbeře a částečně i Dvůr Králové nad Labem. V blízkosti hlavní křižovatky Kocbeře Dvůr Králové nad Labem se nachází památný strom - lípa srdčitá.

Z přírodních krás vás rozhodně zaujmou souvislé porosty bledulí jarních v údolí potoka
pod Kladruby, které zde kvetou na jaře. Zajímavý je výskyt mufloní zvěře, kterou při
troše štěstí můžete spatřit ve zdejších lesích.

V minulosti se na území dnešní obce Vítězná, zejména v místní časti Kocléřov, těžil
štukový písek.

Všeobecné za jímavosti

Hajnice

Hajnice

Na území obce roste několik památných stromů.

V obci se dochovaly zbytky malé středověké dřevěné tvrze z přelomu 13. a 14.
století. Najdeme zde i připomínky z válečných událostí z Prusko-rakouských válek
v roce 1745 a 1866.

Horní Olešnice

V katastru obce se nachází lokality chráněných rostlin (úpolín evropský, boubelka velkokvětá) a v lesích za obcí hnízdí čáp černý.

V areálu kempu Sv. Kateřina je od jara do podzimu možnost klidné dovolené s projížďkami na koních a velbloudech. Kromě velbloudů si můžete prohlédnout řadu jiných
zvířat ve zdejší „minizoo.“ Na hranici s obcí Vítězná se nacházejí tzv. Slučí kameny.
Jedná se o 25 m dlouhou, 10 m vysokou a 7 m širokou skalní stěnu z pískovce. V okolí
Slučích kamenů se vyskytuje i v kraji vcelku vzácná mufloní zvěř, kterou zde při troše
štěstí můžete také spatřit.

V minulosti se zde podpovrchovým způsobem těžilo uhlí, uhelná sloj se však již dávno nepoužívá. Kromě toho zde jako památka po těžbě pískovce a břidlice zůstaly
dva malé lomy ve Vyhnánově a Kladrubech.

Vítězná

Přírodní za jímavosti

Chotěvice

V obci probíhá aktivní těžba vysoce dekorativního tzv. kocbeřského pískovce, který
je známý svou jemnou strukturou a světlým zabarvením. Tento kámen je použit
na rekonstrukci Karlova mostu v Praze.

Kohoutov
Vítězná

Ve Vítězné se nachází největší jasan v Podkrkonoší, jehož obvod kmene měří 550 cm.
Kromě tohoto stromu se v okolí obce nachází několik skalních útvarů, ze kterých nejzajímavější jsou tzv. Slučí kameny. Jedná se o 25 m dlouhou, 10 m vysokou a 7 m
širokou skalní stěnu z pískovce.

Vlčice

Také Vlčice se může pochlubit památným stromem. Je jím údajně nejstarší třešeň
v ČR. Další přírodní zajímavostí jsou geologické lokality Vlčické skály a Kamenná, které vznikly modelací zdejších pískovcových a slepencových hornin.

Geologické za jímavosti
Horní Olešnice

Lokalita „Na Rovních nad Ždírnicí“ je nalezištěm achátů a chalcedonů (polodrahokamové odrůdy křemene). V náplavech Olešnického potoka se těží almandiny a pyropy
(fialová a temně rudá odrůda granátu) až drahokamové kvality.

Obec Kohoutov je známá tím, že zde žijí velmi podnikaví lidé. Každoročně se zde
v letním období pořádají Slavnosti lidových řemesel, kde svou tvorbu prezentuje
a prodává celá řada umělců a řemeslníků. Jedná se o vyhlášenou akci s vysokou
úrovní. Umělecké aktivity však fungují v obci celoročně, hlavně díky keramické škole Jarmily Tyrnerové. Pokud máte rádi zdravé domácí potraviny, můžete navštívit
kozí farmu rodiny Skramlíkových, která prodává různé produkty z kozího mléka.

