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      Hradeckými lesy do Petrovic 
 

                 sobota 13. července 2019 
 

 
Spojení: 
Pardubice hl.n. 7:41 (Sp 1842) – Hradec Králové hl.n. 7:59 

 
Sraz: V dostatečném předstihu před odjezdem vlaku v hale hlavního nádraží 
 
 
Trasa: 19 km, 106 výškových metrů 
Z vlakového nádraží Hradec Králové pojedeme trolejbusem č.2 na konečnou 
stanici Nový Hradec. Ze Svatováclavského náměstí se vydáme po červené 
značce ulicí Pešinova, zabočíme vlevo do ul. U Myslivny a dále vpravo na ul. 
Lesní.  Přejdeme hlavní silnici na Holice a u hájovny Zelený sloupek vejdeme do 
hradeckých lesů. Dále po červené dojdeme k tur. rozcestí Ve vlčích jamách, kde 
se můžeme občerstvit v bufetu U vlka. Pokračujeme přes rozcestí U Dvou 
Šraňků, rybník Výskyt, Klusánky, Kapounky rozc. Dále pokračujeme asi 1,3 km, 
po červené, když se začne stáčet doprava, pokračujeme rovně po neznačené cestě 
a napojíme se na cyklostezku 4158 (asi 9,6 km od startu). Po cyklostezce se 
vydáme vpravo a cca po 0,5 km odbočíme vlevo na neznačenou cestu a asi po 300 
metrech se vydáme vpravo po naučné stezce Poorlická NS a žluté značce. 
Následuje U králova stolu, Suché břehy, přejdeme Stříbrný potok, odbočíme 
prudce vlevo, stále po NS a Cyklo 4159. Přejdeme most přes Orlici pro pěší, 
následují Petrovičky, přejdeme silnici na Ostravu a odbočíme vlevo na vlakovou 
zastávku Petrovice      
 
 
Spojení zpět:  
Petrovice n. O 15:37 (Os 5624) – H. Králové (př. 15:37; odj. 16:04 Os 6249) – 
Pardubice 16:26 
 
Petrovice n. O 16:23 (Os 5617) – Týniště n. O (př. 16:27; odj. 16:31 Sp 1956) – 
Hradec Králové (př. 16:53; odj. 17:04 Os 6251) – Pardubice 17:27) 
 
 
Mapy: Zelená edice map KČT č. 24, 25 

  

Výlet připravila, vede a na Vaši účast se těší Ivanka Žaludová 728 327 315 (T-
mobil)   k.ivanka@tiscali.cz 
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Vlastivědně poznávací text: 
1. Hradecké lesy je rozlehlý lesní prostor, který se rozprostírá od města Hradec Králové 
jihovýchodním směrem k městu Choceň. Dříve se Hradeckým lesem nazýval lesní prostor, 
který byl ohraničen řekou Orlicí, dále spojnicí mezi městy a obcemi Bolohrádek, Vysoké 
Chvojno, Býšť a Vysoká nad Labem. V současné době je pod pojmenováním Hradecké 
lesy zahrnuto několik lesů v prostoru mezi Hradcem Králové a Chocní. Oblast lesa původně 
patřila do majetku krále a náležela k pomeznímu hvozdu českému. Městu Hradci byl lesní 
prostor darován v roce 1318 Janem Lucemburským. Část lesa zvanou Svinarská koupilo 
město v roce 1860 od majitelů smiřického panství a v roce 1931 byl k Hradeckému lesu 
připojen prostor, který byl v majetku markraběte Palaviciniho. V současné době se část 
lesů opět vrátila do majetku města. Les je využíván k relaxačním procházkám či k 
turistickým výletům, jeho prostor je protkán hustou sítí turistických a cyklistických 
značených tras. V zimním období je lesní prostor oblíbeným místem pro výlety na běžkách. 
Povrch lesa je tvořen rovinatým písčitým a nepatrně zvlněným terénem. Najdeme tu několik 
menších vrcholků které dosahují výšky 300 m.n.m. Les je smíšený s převahou borovice a 
dále tu roste smrk, jedle, modřín, dub, olše, jasan, habr, lípa, javor a jiné další. Na okraji  
Hradeckého lesa nedaleko města Hradec Králové je zajímavý lesní hřbitov. V oblasti lesa 
bylo vyhlášeno několik chráněných území. V roce 1960 to byla přírodní památka Černá 
stráň na ploše 11,46 hekterů. V tomto prostoru roste starý dubohabřinový les a najdeme jej 
severním směrem od Býště. Na Černou stráň navazuje přírodní památka Sítovka, 
vyhlášená také v roce 1960 na ploše 8,14 hektarů. V tomto území je chráněn starý smíšený 
porost. Západním směrem od těchto dvou lokalit byla v roce 1960 vyhlášena další přírodní 
památka a to U císařské Studánky o rozloze 1,27 hektarů chránící starý porost borovic, 
buků a smrků na písčité půdě říční terasy Orlice. Nedaleko přírodní památky Sítovka byla 
v roce 1983 vyhlášena přírodní památka s podobným názvem U Sítovky a její plocha 
zaujímá prostor 6,42 hektarů. Na okraji Hradeckého lesa v oblasti u Hradce Králové bylo 
založeno několik rybníků. 
 
2. Výskyt je rybník o rozloze cca 4 ha, který se nachází v lesích na jihovýchodě Hradce 
Králové v katastru Nového Hradce Králové. Leží na toku Stříbrného potoka nedaleko 
hájovny „U Dvou šraňků“. Neobvyklý název rybníka pochází pravděpodobně ze 
staroslovanského slova „výskyď“, které vzniklo ze slovesa „skydnúť sa“ (padnout). Výskyď 
jsou kořeny vystouplé z padlých stromů (tedy vývraty) po jejich skydnutí (padnutí). Jedná 
se o jeden z nejstarších dosud existujících rybníků v okolí Hradce Králové. Rok jeho vzniku 
není znám, ale první zmínky v kronikách pocházejí již z 15. století. Podobně jako ostatní 
rybníky v okolí Hradce Králové, i Výskyt byl ke konci 18. století, roku 1785, vysušen a 
zalesněn. Na konci 19. století byl opět obnoven. V letech 1937–1938 dal tehdejší lesní rada 
ing. Lázňovský postavit na hrázi rybníka lovecký srub. Dále v lese se dříve nacházela i 
rekreační chata. V roce 1992 byl rybník odbahněn, v roce 1998 byla po povodni opravena 
jeho hráz. Rybník Výskyt a jeho okolí je přírodovědně významnou lokalitou. V litorálu a na 
jeho březích se nacházejí mokřadní až zrašelinělá společenstva. Zvláště cenná je bažinná 

olšina pod hrází rybníka. Rybník je evidován jako významný krajinný prvek. 
 
3. Poorlická naučná stezka: Stezka je vedena částečně po místních komunikacích s 
asfaltovým povrchem, z velké části po upravených polních a lesních cestách a v oblasti 
mezi Petrovicemi a Štěnkovem po neupravené polní pěšině. Zajímavosti na trase: Lužní 
les se zbytky starých ramen Orlice, řeka Orlice, příroda Podorlicka, dostupné místo na 
koupání v řece Průběh trasy: Štěpánovsko – Kánského most – Petrovičky – Bojek – 
Štěnkov – Hradečnice – Suté břehy – Kopaniny – Štěpánovsko. Popis trasy: Naučná 
stezka je věnována krajině a přírodě v okolí řeky Orlice v oblasti mezi Týništěm nad Orlicí 
a Štěnkovem. Na naučné stezce je umístněno celkem 10 tematických panelů. 
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