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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti.
Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně
hospodařící obchodní společnost, která je ve
stoprocentním vlastnictví statutárního města Hradec
Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek
města trvale udržitelným způsobem a provozuje
težbu šterkopísku. Od roku 2020 také spravuje areál
Kempu Stříbrný rybník.
Naším cílem je pomocí šetrného a přírodě blízkého
způsobu hospodaření vytvořit dobře fungující
rekreační zázemí pro obyvatele mesta Hradce Králové
i další návštevníky lesa.

V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme
o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa.
Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek
se zhodnocoval a naše společnost byla finančně
samostatná.
Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti,
služba občanům, institucím a dalším subjektům,
působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

Ing. Milan Zerzán
ředitel společnosti
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Hospodářská činnost
Městské lesy Hradec Králové a.s. jsou samostatně hospodařící obchodní společností vlastněnou statutárním městem
Hradec Králové obhospodařující lesní a rybniční majetek města a provozující těžbu štěrkopísku. Od roku 2020
společnost spravuje, provozuje a rozvíjí sportovně-rekreační areál Kemp Stříbrný rybník.

Prodej a výkup dříví
Prodej dříví, paliva, štěpky a mulčovací kůry

Celoroční prodej dříví je zajišťován na základě dlouhodobých vztahů
s odběrateli a cenové politiky Městských lesů Hradec Králové a.s.
Prodej palivového dřeva společnost Městské lesy Hradec Králové
a.s. provádí vlastními silami. Svým zákazníkům nabízí samovýrobu,
palivové dřevo, štěpku, mulčovací kůru a kolíky s rozvozem
i prodejem ze skladu.
Dřevo využíváme také pro vlastní potřebu. Za tímto účelem jsme
pořídili pásovou pilu na řezání hranol, prken, kolíků a dalších
sortimentů.
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Prodej štěrkopísku a ukládání zeminy
Prodej štěrkopísku
Společnost vlastní ložisko strategické suroviny štěrkopísku v dobývacím prostoru MAROKÁNKA II na ploše 332 ha.

Ukládání zeminy
Společnost ukládá zeminu a kamenivo využitelné pro rekultivace dle schváleného provozního řádu.
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Myslivost
Honitby
Městské lesy jsou držitely tří honiteb. Na dvou provozují
myslivost vlastními zaměstnanci a třetí v okolí města je pronajata
mysliveckému sdružení.
Společnost získala prestižní ocenění Honitba roku za systematické
zlepšování životního prostředí pro lesní zvěř za rok 2019.

Rybníkářství
Rybníky jsou členěny dle povodí do čtyř rybničních soustav. První
z nich leží na potoku Biřička a tvoří ji rybníky Roudnička, Datlík,
Cikán, Biřička a Cesta myslivců. Druhá se nachází na Stříbrném
potoku a zahrnuje rybníky Na Olšině a Výskyt. Bělečský potok je
třetí soustavou a zásobuje vodou rybník Šanovec. Poslední rybniční
soustava leží na nepojmenovaném potoku a tvoří ji rybníky Kříž,
Češík, Jáma a Plachta. V celkovém součtu se jedná přibližně o 40 ha
rybníků s rybí osádkou čítající okolo 12 tun.
Ve zdejších vodách se chovají především kapři pyšnící se značkou
Hradecký kapr a certifikátem Regionální produkt Hradecko a jako
doplňkové ryby štika nebo sumec.
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Pronájem prostor
Mazurova chalupa
Objekt se nachází v blízkosti obce Hoděšovice.
Mazurova chalupa je vyhledávanou a oblíbenou
výletní zastávkou ležící na hlavních cyklotrasách.
Vnitřní vybavení objektu je uzpůsobeno pro
pořádání nejrůznějších akcí (svatební hostiny,
školení, semináře, firemní akce).

Lesní chaty Šanovec
a Výskyt
Chaty se nacházejí na březích stejnojmenných rybníků.
Obě jsou zrekonstruované a určené k pronájmům.
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Kanceláře v objektu ředitelství společnosti
V tomto kancelářském objektu pronajímá společnost jedno patro externím firmám. V tuto chvíli jsou všechny
kanceláře pronajaty Lesům ČR.

Reklama
Společnost disponuje reklamními plochami
v areálu Kempu Stříbrný rybník. Dále
nabízí partnerům propagaci na naučných
a pohádkových stezkách nebo při akcích
pořádaných v městských lesích a Kempu
Stříbrný rybník.
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Plochy pro podnikání
Na území lesů se nachází objekty určené k nabídce
občerstvení návštěvníkům, tyto objekty pronajímají
Městské lesy Hradec Králové a.s. jednotlivým
provozovatelům. Společnost umožňuje pronájem
předem vytipovaných ploch pro provozování
občerstvení.

Stříbrný rybník
Od roku 2020 společnost Městské lesy Hradec Králové
spravuje sportovně-rekreační areál, který během tří let
přebudovala v kemp evropské úrovně. V kempu nabízí
ubytování, pronájmy prostor, objektů a ploch.
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Další produkty a služby
Hradecký med
Městské lesy Hradec Králové a.s. nabízí produkty
vyrobené z včelího medu, kterými jsou lesní a luční med.
Produkty jsou distribuovány pod chráněnou značkou
Hradecký med. Od roku 2021 je Hradecký med
certifikován jako REGIONÁLNÍ PRODUKT HRADECKO.

Prodej ryb a Hradecký kapr

Společnost zajišťuje prodej ryb vylovených z vlastních
rybníků nacházejících se v lesním prostředí, které rybám
dodává výjimečnou kvalitu a chuť. Prodej probíhá
celoročně na hájovně Datlík. Před Vánoci probíhá prodej
kapra spolu s prodejem stromků.
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Hradecký kapr je unikátní ryba, která díky odchovu,
jenž probíhá z velké části v odbahněných rybnících
s písčitým dnem, nemá klasickou bahenní příchuť.
Od roku 2020 je Hradecký kapr certifikován jako
REGIONÁLNÍ PRODUKT HRADECKO.

Prodej vánočních stromků
Každoročně nabízejí hradečtí lesníci před
Vánoci tisíce stromků z lesů v majetku
města i z plantáží zakládaných na jinak
nevyužitých plochách, například okolo
hájoven. Prodeje probíhají na vybraných
hájovnách.

Výkup a prodej zvěřiny
Prodej a výkup probíhá v prostoru u objektu ředitelství společnosti. Ročně společnost prodá okolo 7 tun zvěřiny.
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Rekreační funkce
Lesy města Hradce Králové jsou jedněmi z největších
rekreačních lesů v České republice. Zadáním vlastníka je
zde kladen důraz na veškeré funkce lesa, na skloubení
návštěvnosti s osvětou a s prací lesníků. Lesy jsou
využívány pro mnohé výzkumné projekty, naučné
exkurze a rozvoj řízenou rekreací návštěvníků ve spolupráci
se zástupci cestovního ruchu. Vzhledem k rovinatému
terénu s více než 300 km udržovaných lesních cest jsou
výchozím bodem mnoha cyklistických výletů.

Společnost si uvědomuje stále rostoucí význam
rekreačních lesů jako nástroje k udržení určité kvality
života a za přispění vlastníka, statutárního města
Hradec Králové, se snaží formou rekreační ekoturistiky
usměrňovat návštěvníky lesů tak, aby nedocházelo
k nadměrnému využívání ekologicky zajímavých
míst a k jejich ničení. Je předpoklad, že s přispěním
společnosti dojde ke zvyšování vzdělanosti a zájmu o lesy
ze strany návštěvníků a ti tento přístup časem ocení.

Edukativní stezky a panely
V městských lesích je vytvořena síť
naučných panelů a stezek, která
návštěvníky informuje o cenných
lokalitách, výskytu rostlin a zvěře,
hospodaření v lesích, správném chování
v přírodě nebo zajímavých příbězích
spojených s historií místních lesů
a lesnictví.
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Zábavné stezky a panely
Ve spolupráci s renomovanými literárními a výtvarnými tvůrci jsou na
území lesů rozmístěny stezky pohádek a pověstí, které si děti s rodiči
velice oblíbily. Pohádky či pověsti jsou zcela originální svou vazbou na
hradecké lesy.

Lesní pedagogika
Jedná se o environmentální vzdělávání dětí a mládeže,
ale i dospělých a seniorů. Zábavnou formou pomocí her
poskytuje informace o lese, o vztazích a procesech v lese
probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na
smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa,
a na bezprostředním kontaktu s přírodou.
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Rytířské hradiště.
Na okraji lesů za lesním hřbitovem se nachází unikátní přírodní dětský park Rytířské hradiště. Stavba Rytířského
hradiště byla ukončena v roce 2014. Je doplněn o vzdělávací a herní prvky, jako je například interaktivní věž,
dendrofon, dřevěné sochy koní, „opičí dráha“, zvířecí doskočiště nebo malé zastavení věnované rozkladu odpadu
v přírodě. K Rytířskému hradišti návštěvníky zavede Stezka siluet, kde se zábavnou formou dozví mnohé o ptactvu
a zvěři žijící v místních lesích.
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Obory

Městské lesy postupně vytvořily čtyři obory se zvěří,
kde mohou zájemci pozorovat lesní zvěř. V jednotlivých
oborách se nacházejí jeleni milu, jeleni lesní, jeleni sika
Dybowského, divoká prasata, daňci a mufloni.
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Asfaltové stezky pro in-line,
kola, běžce i pěší
V lesích vznikl unikátní okruh asfaltových odvozních cest, které lze
využít také k rekreaci. Trasa dlouhá 10,5 km nabízí projížďku krásnou
přírodou, mnoho odpočinkových míst, včetně krytého ohniště nebo
možnost posilnit se v občerstvení U Vlka. Začátečníci mohou využít
0,8 km dlouhou tréninkovou trasu, na které je rozšířena vozovka. Okruh
je napojen na Kemp Stříbrný rybník, který tak slouží jako zázemí pro
bohatou rekreační oblast městských lesů.
V roce 2016 byla dokončena asfaltová spojnice s obcí Svinary v místě
u lesního stánku U Pytláka.
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Hippostezka

Lesní tělocvična

Městské lesy se snaží vyhovět všem skupinám
návštěvníků. Proto zde byla vytvořena také hippostezka
vhodná pro jízdu na koňském hřbetě. Jízda na koni je
samozřejmě povolena na všech zpevněných cestách
v hradeckých lesích, na vyznačené trase je ale povrch cest
upraven tak, aby byl pro jízdu vhodnější a příjemnější.

Lesní tělocvičnu naleznete naproti cyklozastávce
U Pytláka na trase asfaltového okruhu. Tělocvična
se skládá z dvanácti cvičebních prvků, které jsou
určeny pro dospělé a mládež. Lesní tělocvična je
propojena s Kempem Stříbrný rybník interaktivní
vzdělávací stezkou Po stopách přírody.

Aktivity ve spolupráci s třetími osobami
(stánky, akce, atrakce – Park na větvi)
Park Na větvi tvoří soustava tří síťových hřišť zavěšených
v korunách stromů propojených s 3D bludištěm, které je
složeno ze síťových překážkových drah rozprostřených
ve třech patrech nad sebou. Atrakce vrcholí sjezdem
tobogánem z výšky necelých 10 m.

Městské lesy Hradec Králové a.s. spolupracují s několika
provozovateli občerstvení, kteří si v lesích pronajímají
místa pro své podnikání. Stánky s občerstvením jsou
velmi oblíbenými zastávkami návštěvníků a funkčně
doplňují rekreační zázemí hradeckých lesů.
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Chráněná území
Na území lesů se nacházejí níže uvedená chráněná území:
Přírodní památka Černá stráň, Přírodní památka Sítovka,
Přírodní rezervace Mazurovy chalupy, Přírodní památka
U Císařské studánky, Přírodní památka Roudnička a Datlík,
Přírodní památka Běleč – střelnice a část přírodní památky
Na Plachtě. Při péči o tato území úzce spolupracujeme
s odborníky na ochranu přírody a krajiny.
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Akce

Mezi obyvateli Hradce Králové, ale i turisty z domova a zahraničí
získaly oblibu pravidelné akce pořádané v městských lesích. Jsou
to především sobotní výlovy rybníků, Den lesní techniky a její
nástupnická akce Den s myslivci. Dále se v hradeckých lesích koná
nepřeberné množství akcí pořádaných jinými subjekty.
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Výzkumné projekty a partneři
Společnost plně podporuje výzkumné
projekty a inovativní postupy
v lesnictví. Úzce spolupracujeme
například s Výzkumným ústavem
lesního hospodářství a myslivosti,
pravidelně umožňujeme odborné
praxe studentů a poskytujeme
výzkumníkům plochy pro vědeckou
činnost.
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Certifikace a ocenění
V roce 2019 byl lesní majetek
zařazen mezi demonstrační objekty
lesního hospodářství Ministerstva
zemědělství ČR. Náš majetek je
veden jako demonstrační objekt
kategorie B2 nadnárodní úrovně.
Zařazením mezi demonstrační
objekty se stal oficiálním výukovým
majetkem, kde mohou zájemci
čerpat zkušenosti a inspiraci při
přetváření jejich majetku na lesy
rekreační.

Hradecké lesy jsou
certifikovány systémem
PEFC, který zaručuje
trvale udržitelné
hospodaření v souladu
s moderními poznatky
o ekosystémech.

Společnost získala
prestižní ocenění
Honitba roku za
systematické zlepšování
životního prostředí pro
lesní zvěř za rok 2019.

Produkty z městských lesů a rybníků, Hradecký
kapr a Hradecký med, byly certifikovány jako
Regionální produkt Hradecko.
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Městské lesy Hradec Králové a.s.
Přemyslova čp. 219
500 08 Hradec Králové
e-mail: mlhk@vslesy.cz
tel.: +420 495 272 656
IČ: 25962523
staňte se našimi fanoušky
DIČ: CZ25962523

www.mestske-lesy.cz
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