Haly, tělocvičny
a zimní sportoviště
Hajnice

sportoviště: tělocvična v budově základní školy
tel.: +420 499 393 141
web: www.hajnice.cz

Chotěvice

sportoviště: tělocvična
tel.: +420 499 447 156, +420 603 463 936
web: www.chotevice.cz
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Sportcentrum v Kocléřově
sportoviště: tělocvična s posilovnou, saunou a restaurací
tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
web: www.vitezna.cz
Víceúčelové veřejné sportoviště v Kocléřově
sportoviště: za příznivých klimatických podmínek v zimě slouží jako veřejné kluziště o rozměrech 36m x 18m
tel.: +420 499 395 263, +420 739 085 781
web: www.vitezna.cz

Vlčice

sportoviště: tělocvična ZŠ
tel.: +420 499 899 240, +420 499 899 133
web: www.vlcice.wz.cz

sportoviště: malá tělocvična v budově obecního úřadu
tel.: +420 499 693 030, +420 724 224 782
web: www.kohoutov.webnode.cz

sportoviště: krytá sportovní hala o rozměrech 24 m x 55 m s víceúčelovým hřištěm, které
má umělý povrch o rozměru 22 m x 45 m, v blízkosti je tělocvična TJ Spartak
tel.: +420 499 898 922, +420 603 558 852
web: www.pilnikov.cz

Celá trasa je osázená rozcestníky, které jsou zanesené i do mapy. Proto mnohdy není potřeba
rozsáhlého popisu, který v praxi dělá mnohým problémy s neustálým sundáváním rukavic, vyčítání a orientaci v textu, a přenesením do dané lokace.

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.

Pilníkov

www.podkrkonosi.info
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
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Zimní a halová sportoviště

OD Hostince z Čermné

Zima v Podkrkonoší je obdobím, které sportu přeje více než dost. Poděkovat za to můžeme
chladnějšímu klimatu, díky němuž jsou v Podkrkonoší v zimním období dobré sněhové podmínky. Zvlněná krajina je jako stvořená k výletům na běžkách. Pravidelně udržované běžecké
tratě protínají obce Pilníkov, Čermná a Vlčice. Celé území je hustě propojeno místními komunikacemi, na kterých si mohou rekreační běžkaři vytvořit vlastní neudržované lyžařské trasy.
Pravidelné informace jsou aktualizovány na www.skirudnik.wz.cz a www.skihostinne.cz.
Hlavní lyžařskou oblastí jsou však blízké Krkonoše, které nabízí široké vyžití ve formě udržovaných sjezdovek i běžeckých tratí. Kompletní informace o běžeckých tratích, sjezdovkách, počasí a další zajímavosti najdete na www.holidayinfo.cz. Velmi dobrou síť udržovaných běžeckých
tratí a také menší sjezdovky naleznete v Jestřebích horách. Jestřebí hory na rozdíl od Krkonoš
nejsou vystaveny velkému náporu turistů, proto si zdejší lyžování užijí zejména lidé, kteří mají
rádi klid a dostatek prostoru. Méně náročné běžecké tratě a sjezdovky jsou také ideální pro
začínající lyžaře a rodiny s dětmi. Informace o lyžování v Jestřebích horách a celém Kladském
pomezí najdete na http://ski.policenadmetuji.cz.
Pro milovníky halových sportů je zde k dispozici řada tělocvičen, které je možno si pronajmout.
Bližší informace o těchto sportovištích se dozvíte na přiložených kontaktech jednotlivých obcí.

10,3 km / 1,3 km		 -		Roh lesa u posedu, zahnout doprava na lesní cestu, průjezd lesem.

ve Společenství obcí Podkrkonoší

Červená trasa – oblast Hostinné
A. Okruh Hostinné - Čermná - Hostinné

0,0 km		 -		Trasa začíná na Plecháčově kopci na rohu lesa u zahrádkářské kolonie, nebo
nad bývalou školkou na Sibyle. Od zahrádkářské kolonie podél lesa, pod vodojemem nad Sibylu, zahnout doprava stoupáním podél lesa, průjezd lesní
cestou.
1,3 km		 -		Výjezd z lesa na volné pláně s panoramatem Krkonoš (Kotel až Černá hora)
Kolem křížku s příznačným německým nápisem pro toto místo „Siehe! Wie hat
Gott die Welt geliebt“ (Hleď! Jak Bůh má svět rád). Sjezd a krátké stoupání,
zahnout doprava. Rovně vedle posedu ve stromě.
2,3 km		 -		Pokračovat rovně. U dalšího posedu odbočka doprava – nejkratší cesta do
					Čermné, nebo trasa okruhu zpět z Čermné.
2,8 km

-		Nad mezí před sjezdem pod Červenou výšinu. Zahýbá se doprava.

4,0 km

-		Pod Červenou výšinou. Stoupání podél lesa na Červenou výšinu, nebo alternativně lesní cestou – míjí se Červená výšina, později se napojuje (podle sněhových podmínek).

9,0 km / 0,0 km

-		Hostinec Čermná. Občerstvení.
Pokračovat pěšky kolem kostela. Za posledním domem už vyjetá
stopa. Rovně mírným stoupáním, z levé strany Hubertova výšina.

11,1 km / 2,1 km		 -		Výjezd z lesa na volnou planinu, pokračovat rovně.
11,6 km / 2,6 km

-		Zahnout doleva, krátký průjezd lesem. Rovně je spojovací trasa na
Červenou výšinu. Doleva mírným klesáním podél lesa.

12,5 km / 3,5 km		 -		Napojení na příjezdovou trasu od Hostinného.
14,8 km / 5,8 km		 -		Výjezd na začátek trasy na Plecháčově kopci, od vodojemu sjezd
								směrem k sídlišti.

B. Okruh Hostinné – Pilníkov- Čermná – Hostinné
0,0 km až 8,0 km - trasa stejná s okruhem A.
8,0 km		 -		asi po 200 m odbočka doleva směr Lesní Domky.
8,8 km		 -		Lesní Domky, krátce po cestě Čermná-Vlčice
9,3 km		 -		Odbočka ze silnice doprava. Pokračovat podél potoka směr Letná. Několikrát
					se na mostech křižuje potok.
11,0 km -		Zahnout přes most doprava, stoupání, potom sjezd kolem dančí obory.
					Přejezd cesty, stoupání a sjezd do Pilníkova.

C. Alternativní trasa Janský Dvůr
Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena myslivci při navážení krmení pro zvěř.
0,0 km		 -		„Občerstvovačka“ na 6 km trasy A. nebo B. Stoupání lesní cestou.
Na vrcholu stoupání křižovatka cest a turistické značení „Nad Liškou“.
Zahnout doprava a sjezdem, místy prudším sjíždět k Janskému Dvoru. Asi
200 m před Janským Dvorem zahnout doprava. Stoupá se lesní cestou, na
výjezdu z lesa pokračuje stoupáním rovně.
4,8 km		 -		Vyjede se na 7,6 km trasy Hostinné-Čermná a pokračuje do Čermné.

12,0 km -		Vyjede se u posledních domů při silnici na Letnou. Zde je možné pokračovat
okruhem dál, nebo pěšky 0,7 km okolo slévárny, „Myší dírou“ na náměstí v Pilníkově. Hostinec s občerstvením. Stejnou cestou pěšky zpět.
13,0 km -		Stoupání vlevo podél statkářské a lesní cesty. Projíždí se planinami mezi lesy.
Nikde neodbočuje, směr k posledním domům nad Čermnou při silnici ČermnáVlčice.
15,0 km -		Výjezd u křížku. Pokračuje se vlevo, sjezd pod Písečný vrch, poslední úsek k sil					nici se schází pěšky. Doprava a krátce pěšky po silnici.
16,0 km -		Hostinec - Čermná. Občerstvení.
16,0 km až 21,8 km - trasa z Čermné na Hostinné stejná s okruhem A.

4,5 km		 -		Krátce za Červenou výšinou u posedu se zahýbá doprava podél lesa. Zleva
					napojení zelené trasy od Rudnické rokle.
5,0 km		 -		Krátký průjezd lesem. V lese doleva odbočka zelené trasy směr Janovice, Bolkov s prudkým sjezdem. Pokračování rovně podél dvou výběžků lesa (zprava
kravín v Čermné).
6,0 km		 -		Roh táhlého lesa s vyústěním lesní cesty „Občerstvovačka“. Zahnout doprava
a po rovné trase pokračovat směr Čermná. Alternativně trasa „Janský Dvůr“ –
pokračuje se rovně lesní cestou.
8,0 km		 -		Odbočka doprava podél meze, sjíždí se do Čermné, směr kostel (rovně pokračuje na Pilníkov - trasa B). Projede se krátkým lesíkem, kopec se sjezdem traverzuje směrem k silnici.

D. Alternativní trasa Východní potok
Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena jezdci na koních a chodci. Trasa je vhodná pro tréninky škol.
0,0 km -		Vychází se na lesní cestě za garážemi Podháj, asi po 200 m od odbočky ze
silnice Hostinné-Čermná (za garážemi Podháj). Vede lesní cestou údolím
podél Východního potoka.
2,8 km		 -		Na konci trasa vychází stoupáním z lesa a ústí na magistrále Hostinné					Čermná.

