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REKREAČNÍ FUNKCE MĚSTSKÝCH 
LESŮ HRADEC KRÁLOVÉ

„Lesy s tradicí přes 700 let“ 

Pohádková stezka

Pro hradeckou veřejnost představují lesy v okolí města možnost odpočinku a rekreace v dosahu městské dopravy 
s  využitím veškeré pohostinnosti lesa. Město získalo lesy již v  roce 1307 jako dar od  římského krále Albrechta. 
Nejprve příspěvková, později akciová společnost Městské lesy Hradec Králové byla zřízena Statutárním městem 
Hradec Králové se záměrem odborného lesního hospodaření a zvyšování estetické a rekreační hodnoty lesů a zpří-
jemňovaní pobytu návštěvníkům při zachování přírodního lesního bohatství. Dnes hospodaří společnost na ploše 
cca 3 850 ha přírodě blízkým způsobem. 

Společnost při své činnosti přikládá důraz především rekreačním funkcím příměstských lesů. Postupně buduje 
rekreační zázemí pro návštěvníky, opravuje a udržuje cesty, rybniční soustavu i veškeré budovy. Zkvalitňuje a roz-
šiřuje nabídku služeb a produktů pro veřejnost. V lesích tak můžeme najít bezpočet odpočinkových míst, krytých 
ohnišť, altánů a zajímavostí, které jsou vhodně doplňovány informačními tabulemi. Můžete se projít nebo projet 
na kole po více než 300 km opravených lesních cest. V  létě se nabízejí rybníky ke koupání a rybaření, lesy zase 
ke sběru lesních plodů. V zimě zasněžené cesty lákají k lyžování, sáňkování a zamrzlé rybníky k bruslení. Vstupy 
do lesa jsou opatřeny informačními tabulemi s mapami lesů, parkování návštěvníků je zajištěno prostornými od-
stavnými plochami.

Královéhradeckými lesy vede unikátní pohádková stezka plná příběhů, které skrývají mnoho lesních ponaučení 
a tajemství. Trasa dlouhá přibližně 2,5 km se vine od Mazurovy chalupy a končí u rybníka Výskyt. Návštěvníci se 
v krásné přírodě postupně seznámí s pohádkami a postavičkami výtvarnice a spisovatelky Marty Pohnerové, jako 
jsou například drak Větvička, kouzelník Šišule či borůvková víla. Jednotlivé pohádky na panelech doprovází posta-
vičky vyřezané místním řezbářem. 

Akciová společnost Městské lesy Hradec Králové vznik-
la v roce 1991. Obhospodařuje lesní a rybniční majetek 
města a podporuje rekreační funkce lesa.

Vodnická stezka
Spolu s pohádkovými bytostmi z hradeckých rybníků a jejich příběhy od výtvarnice a spisovatelky Marty Pohne-
rové projdete nenáročnou trasu dlouhou asi 2 km, na které můžete obdivovat krásy hradeckých lesů i  rybníků. 
Do malebné přírody jsou zasazeny příběhy vodníků, čertů, mluvících rybek a dalších pohádkových bytostí, jejichž 
sochy lemují celou stezku. Začátek trasy naleznete na hrázi rybníku Biřička, kam se pohodlně dostanete z Nového 
Hradce Králové, konec pak na břehu Datlíku. Kromě pohádkových stezek můžete v hradeckých lesích navštívit 
také lesní naučnou a planetární stezku, které skýtají mnoho zajímavostí ze světa okolo nás. Dozvíte se nejen o dře-
vinách a zvířatech našich lesů, ale i o hospodaření v nich. Planetární stezka vám zase poodhalí tajuplný svět naší 
sluneční soustavy.

Rytířské hradiště
Nedaleko rybníků Kříž a Češík v okolí lesního hřbitova se nachází unikátní přírodní dětský park Rytířské hradiště. 
Zde mohou malí i velcí návštěvníci obdivovat rytíře, princezny ale i čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Hradiště 
umožňuje pozorovat okolní lesy pohledem z hlavní hradní věže či využít pískoviště, bludiště s prolézačkami nebo 

Farmový chov divokých prasat
Nedaleko lesní cesty Hradečnice asi 800 m od hájovny U Dvou šraňků směrem na Bělečko se nachází malá ohrada 
s divokými prasaty. Zde můžete z krytých pozorovatelen obdivovat rytíře našich lesů – divočáky. Malou tlupu vede 
bachyně Pepina, která byla odchována na hájovně U Zeleného sloupku. Divočáky můžete pozorovat při odpočin-
ku, shánění potravy či hrách a tak nahlédnout do života těchto impozantních, ale plachých zvířat.

Unikátní okruh městskými lesy
V  lesích města Hradec Králové vznikl unikátní okruh asfaltových odvozních cest, které lze využít také k rekrea-
ci. Trasa dlouhá 10,5 km nabízí projížďku krásnou přírodou, mnoho odpočinkových míst, včetně krytého ohniš-
tě nebo možnost posilnit se v občerstvení U Vlka. Začátečníci mohou využít 0,8 km dlouhou tréninkovou trasu, 
na které je rozšířena vozovka. Okruh začíná u Zděné boudy, kde naleznete tabule informující nejen o trase, ale také 
o koupi a správné údržbě vašich inlinových bruslích. 
Dále jsou v městských lesích vyznačeny okruhy vhodné pro vozíčkáře, jízdu na koni a v případě bohaté sněhové 
nadílky i běžkařský okruh. 

Mazurovy chalupy
Největším objektem s  rekreačním zázemím na  území královéhradeckých městských lesů je Mazurova chalupa 
poblíž Hoděšovic. Historicky zde stály chalupy dvě a to již před 250 lety. Jednu z nich vlastnil i sedlák Josef Ma-
zura, později se z ní stala dřevěná hájenka. Zchátralý objekt se dočkal kompletní rekonstrukce až v letech 2008 
a 2009. Okolí Mazurovy chalupy je zařazeno mezi evropsky významné lokality a v roce 2002 bylo vyhlášeno přírod-
ní rezervací. Chalupa je nejen proto vyhledávanou a oblíbenou výletní zastávkou, ležící na hlavních cyklotrasách, 
vedoucích z nedalekého města Hradec Králové. U objektu se nachází drobné občerstvení, ohniště, lavice a stoly 
k odpočinku. Prostor okolo chalupy zdobí dřevořezby lesních zvířat vyrobených místním řezbářem.

Zajímavosti
Společnost Městské lesy Hradec Králové a. s. se snaží pro návštěvníky postupně budovat nová i obnovovat pů-
vodní zajímavá místa v hradeckých lesích. Nedaleko lesního hřbitova tak můžete obdivovat sochu Sv. Huberta 
či  Sv.  Eustacha u  Mazurových chalup, u  rybníku Výskyt pomník větrným kalamitám, navštívit starou leteckou 
střelnici, smírčí kříž nebo Krytý dub. Všechna místa jsou vhodně doplněna informačními tabulemi a  vybavena 
lavičkami pro odpočinek. 
Orientaci v lesích napomáhá zhruba šest set hraničních a lečových kamenů, které nesou číselnou informaci o mís-
tě, kde se návštěvník nachází. V kombinaci s mapou hradeckých lesů se již nemusíte bát, že se ve spleti cest a ces-
tiček ztratíte.

Práce s veřejností
Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. se věnuje i vzdělávací a osvětové činnosti. Pravidelně probíhají vzdě-
lávací a zážitkové programy lesní pedagogiky pro děti z mateřských a základních škol, ale i seniory či rodiče s dět-
mi. Lidé se tak dovědí jak se v lese správně chovat a proč, nakouknou pod pokličku péče o les i myslivosti. Formou 
her se tak naučí vnímat les a přírodu nejen očima, ale i srdcem.
Pro širokou veřejnost pořádá každoročně společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. Den lesní techniky spojený 
s ukázkami historických i moderních strojů a nářadí, nechybí ani bohatý doprovodný program pro děti a dospělé 
včetně občerstvení.

Pevně věříme, že lesy v České republice mohou plnit požadavky společnosti na produkci dřeva a rekreaci zároveň. 
Lesy města Hradce Králové jsou nádherným důkazem. Obě tyto funkce mohou být naplňovány společně, aniž by 
se navzájem rušily.
Záměrem akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové je v souladu se strategií Statutárního města Hradec 
Králové hospodařit v lesích šetrným a přírodě blízkým způsobem a vytvořit kvalitní rekreační zázemí pro návštěv-
níky lesa. I do budoucna se budeme snažit udržovat a dle možností rozšiřovat síť atraktivních míst v lesích.

si opéct buřty na ohništi. Hradiště je vyzdobeno kresbami dětí z výtvarné školy paní Marty Pohnerové a dřevo-
řezbami řezbáře pana Miroslava Kříže. Cesta k hradišti je dobře značená, nenáročná a vhodná jak pro kočárky tak 
i pro hendikepované. 


