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UBYTOVNA
Ubytovna se nachází v 1. a 2. patře budovy společnosti. Celková kapacita je 45 lůžek. 
Ubytování nabízíme ve  dvou až čtyřlůžkových jednoduše vybavených pokojích. 
K  dispozici je plně vybavená kuchyňka a  společenská místnost s  televizí. Pro větší 
soukromí a  pohodlí jsou k  pronájmu dvě dvoulůžková apartmá s  ložnicí, obývacím 
pokojem a  vlastním sociálním zařízením. Pro děti je před budovou malé hřiště 
s vyřezávanými sochami lesních zvířat. Parkování automobilů je možné přímo v areálu 
společnosti zdarma.

Budova se sídlem společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. se nachází v  klidné 
městské části Nový Hradec Králové, kde je zároveň i vstup do příměstských lesů s upra-
venými lesními cestami nabízejícími rekreační a sportovní vyžití (pěší turistika, in- line 
bruslení, běžecké sporty, cykloturistika apod.) Nedaleko budovy najdete rybník Biřička 
s hřištěm pro plážový volejbal, prolézačky pro děti a restauraci na pláži Pavlína. V do-
cházkové vzdálenosti od sídla společnosti je k dispozici městská hromadná doprava 
a obchody. 

Vedle ubytování nabízíme také pronájem zasedací místnosti s kapacitou pro 30 osob. 
Prostor je vybaven zasedacím nábytkem s možností využití data projektoru za popla-
tek. K  dispozici je vlastní sociální zařízení a  menší kuchyňka s  vybavením. Zasedací 
místnost je vhodná pro pořádání firemních akcí, seminářů, přednášek i soukromých 
oslav. V rámci pronájmu je možnost parkování v areálu společnosti zdarma.
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ZASEDACÍ MÍSTNOST

MAZUROVA CHALUPA

CHATA VÝSKYT A CHATA ŠANOVEC

HROMADNÉ AKCE V LESÍCH

Zrekonstruovaný objekt postavený již 
před 250 lety se nachází v lesích u Hodě-
šovic. Okolí objektu patří mezi evropsky 
významné lokality a je vyhlášeno jako pří-
rodní rezervace.
Mazurovu chalupu je možné využít pro 
komerční i  nekomerční účely. Vnitřní 
prostor je vybaven kuchyní, sociálním 
zázemím a  společenskou místností s  ka-
pacitou 30 osob. Lze také využít venkov-
ní ohniště, stánek s občerstvením či malé 
hřiště pro děti doplněné o dřevěné sochy 
zvířat. Parkovat lze na  parkovišti vzdále-
ném 400 m od objektu.

K pronájmu nabízíme také menší chatky přímo v srdci hradeckých lesů na břehu ryb-
níků Výskyt a Šanovec s možností přespání. Nabízí se tak unikátní možnost probuzení 
v nádherné přírodě přímo na břehu ranní mlhou zahaleného rybníka. Chaty jsou vyba-
veny krbovými kamny a malou kuchyňkou.

Lesní prostředí je atraktivní i  pro konání hromadných akcí, které zde za  poplatek 
povolujeme. Jedná se převážně o sportovní, ale i jiné události. Tradičně se u nás pořádají 
cyklomaratony, závody v orientačním i klasickém běhu, pochody seniorů i různorodé 
akce pro děti.  Vždy důrazně trváme na dodržování lesního zákona a odklizení všech 
známek konání bezprostředně po ukončení.

Akciová společnost Městské lesy Hradec Králové vznikla v roce 1991. Obhos-
podařuje lesní a rybniční majetek města a podporuje rekreační funkce lesa.


