
Oba patroni jsou vyřezáni do dřeva. Největším objektem s rekreačním 
zázemím na území královéhradeckých městských lesů je Mazurova 
chalupa poblíž Hoděšovic. Historicky zde chalupy stály již před 
250 lety. Jednu z nich vlastnil i sedlák Josef Mazura, později se 
z ní stala dřevěná hájenka. Zchátralý objekt lesníci opravili v letech 
2008 a 2009. Stojí na území přírodní rezervace Mazurovy chalupy, 
kde se vyskytují chráněné rostliny i živočichové. 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 také dřevořezby lesních 
zvířat vyrobené řezbáři. 
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Turistické atraktivity města Hradec Králové 

Kontakty Mazurova chalupa  Turistické stezky a trasyMěstské lesy jsou tu 700 let!
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Turistické stezky a stezky pro vozíčkáře jsou vyznačeny 
Klubem českých turistů.

Cyklotrasy různých délek protínají celé území městských 
lesů.

In-line brusle jsou vhodné na Hradečnici a Písečnici.

Nordic Walking lze provozovat na většině lesních cest.

Jezdecká trasa je vyznačena dřevěnými tabulkami.

Trasy pro běžkaře jsou označeny dřevěnými tabulkami 
s obrázkem lyžaře a při dobrých sněhových podmínkách 
jsou upravovány.

Pohádková stezka začíná u Mazurovy chalupy a po 2,5 km 
končí u rybníku Výskyt (od 13. května).

Naučná stezka vede od lávky z Nového Hradce k altánu 
u Zděné boudy, na trase dlouhé 3 km je umístěno osm 
naučných tabulí.

Planetární stezka je model naší sluneční soustavy 
v měřítku 1 ku 1 miliardě. Na každé zastávce najdete 
malou kuličku znázorňující planetu a příslušnou informační 
tabuli se základními údaji a zajímavostmi. Celková délka 
naučné stezky je 6,5 km.

Lesní cesty slouží především lesnímu provozu. 
Děkujeme  za vzájemné respektování pravidel  a 
dodržování bezpečnosti pohybu v lese a na lesních 
cestách.

TURISTICKÁ MAPA

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel. +420 495 707 111, www.hradeckralove.org

Městské lesy Hradec Králové a.s.
Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
tel. +420 495 272 676, www.mestske-lesy.cz

Turistická informační centra

Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové
+420 495 534 482

Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové
tel./fax +420 495 580 492

Hala hlavního nádraží ČD, Riegrovo náměstí 914
tel. +420 972 341 670

www.ic-hk.cz, www.HKpoint.cz

Městské lesy Hradec Králové a.s. jsou samostatně hospodařící 
obchodní společností vlastněnou městem Hradec Králové 
obhospodařující lesní a rybniční majetek města a provozující 
těžbu štěrkopísku.
Pro město Hradec Králové a jeho obyvatele představují příměstské 
lesy navazující bezprostředně na jeho jižní a východní hranici 
možnost odpočinku a rekreace v dosahu městské dopravy 
s využitím veškeré pohostinnosti lesa. 

Město Hradec Králové získalo lesy již v roce 1307 jako dar od 
římského krále Albrechta a od té doby je lidé začali intenzivněji 
využívat a přetvářet. Počátkem 90. let se vracejí příměstské lesy 
i rybníky Statutárnímu městu Hradec Králové a začíná na nich 
hospodařit nejprve příspěvková organizace Městské lesy Hradec 
Králové, později akciová společnost Městské lesy Hradec Králové a.s.
Na území, které společnost spravuje, mají převahu vysoce kvalitní 
borovice lesní tvořící genovou základnu východočeské borovice 
vyznačující se rovným kmenem s jemným větvením. Společnost 
Městské lesy Hradec Králové a.s. byla zřízena se záměrem 
odborného lesního hospodaření a zvyšování estetické a rekreační 
hodnoty lesů zpříjemňujících pobyt jejím návštěvníkům, 
a to za podmínek zachování přírodního lesního bohatství. Dnes 
hospodaří na ploše přibližně 3 800 ha přírodě blízkým způsobem. 
Od roku 2002 společnost postupnými kroky opravuje a rozšiřuje 
historické rybniční soustavy v lesích a rekreační zázemí pro 
návštěvníky lesů. Vznikla zde tři krytá ohniště pro veřejnost, 
malé vodní nádrže, vstupy do lesů jsou opatřeny informačními 
tabulemi s možností získání turistické mapy místních lesů, dochází 
k postupné revitalizaci lesních cest pro pěší, cyklisty, in-line 
bruslaře a nově i pro vozíčkáře. Nejvyužívanějšími trasami jsou 
Hradečnice a Písečnice. Na návštěvníky královéhradeckých 
městských lesů dohlíží patron sv. Hubert, který se nachází v blízkosti 
lesní cesty Hradečnice, a sv. Eustach u Mazurovy chalupy. 




