Myslivecký rybník U Císařské studánky

Modrásci

Les U Císařské studánky

krajiny (krajina v nížině Labe je převážně zemědělská) je umístěna podle vodních toků a také v lesích
východně od města.
Všem, kdo přírodní prostředí v okolí města rádi navštěvují, má publikace umožnit i přístup k úvodním
informacím o zvláště chráněných územích jako o součásti naší, dostupné blízké přírody.
Chráněná příroda v krajině není předmětem zákazů
a příkazů občanům-návštěvníkům, ale výzvou, aby ji
navštěvovali, poznávali ji a také přispívali k její ochraně a údržbě. Ve sjednocené Evropě již „konzervační“
pohled na chráněná území jako nedotknutelné plochy
nemá dnes místo. Naopak přebíráme záruku za hospodaření v krajině i v chráněné přírodě.
Odpovědnost za chráněnou přírodu máme i v tom,
že se zde chováme tak, abychom území zachovali pro
další generace. Je ctí každého návštěvníka zde nedělat nepořádek, nerozdělávat oheň, neničit informační
systémy, tabule a odpadky si vždy odnést s sebou.

la se zde mozaika vodních a mokřadních společenstev
a rašelinné louky s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Lokality působí jako důležité biocentrum v zemědělské a nově osidlované krajině.
Daří se zde mimo jiné z obojživelníků kriticky ohrožené
blatnici skvrnité, běžná je rosnička zelená, poměrně hojně se vyskytují plazi - ještěrka živorodá a užovka obojková. Oba rybníky jsou hnízdišti vodního a mokřadního
ptactva: potápky malé, potápky roháče, labutě bílé a dalších druhů. Na mokřadní vegetaci zde žije větší počet
mandelinkovitých brouků rákosníčků. V rybnících i v potoce žije početná populace raka říčního a vyvíjí se v nich
několik zajímavých druhů vážek.

Hradce Králové, v trojúhelníku mezi městem Hradec Králové a obcemi Běleč nad Orlicí a Bělečko. Jedná se o lesní porost dubohabřin v komplexu obhospodařovaném
Městskými lesy, tedy o starší smíšené porosty s chudou
lesní faunou a bohatou lesní květenou - orlíček obecný,
strdivka jednokvětá, lilie zlatohlávek a lýkovec jedovatý.
Kouzelné místo sousedí na severní straně s dalšími dvěma zvláště chráněnými územími - přírodními památkami
Sítovka a U Sítovky. Rozhodně lze souhlasit s názvem
lokality, neboť i za plného slunečního svitu tam zůstává
ve stínu starých stromů skutečně, ba až neskutečně strašidelně, mimo jiné i proto, že rozsah chráněného porostu
dubohabřin se snížil po větrné kalamitě o 40%.

a z výzkumného potenciálu lokality je nejdůležitější
prioritou bezzásahovost před druhovou ochranou.
Z tohoto pohledu nelze brát za negativní vývoj pokud dochází k přirozenému rozpadu olšiny zpět na
odkryté rašeliniště, zrovna tak nelze považovat za
negativní vývoj k zazemňujícímu se lužnímu lesu.

PP Sítovka

PP U císařské studánky

Území je lesním porostem v komplexu Novohradeckých lesů, asi 4 km jihovýchodně od Nového Hradce
Králové a severovýchodně od kóty Vrchboř. Předmětem ochrany se stal starý smíšený lesní porost s by-

Jde o součást lesního porostu v komplexu Novohradeckých lesů asi 2 km jihovýchodně od Nového Hradce
Králové u lesního hřbitova Myslivců. Pomník myslivců
dominuje této krásné lokalitě. Předmětem ochrany byl

letí. Louky v té době spravoval a hospodařil na nich
sedlák Josef Mazura a do současnosti se po něm zachovala na západním okraji rezervace chalupa.
Z dalších vzácnějších rostlin tu můžeme objevit např.
černýše českého, vstavače obecného, žluťuchu lesklou, vrbu rozmarýnolistou, jarvu žilnatou, či suchopýra
úzkolistého. Z rezervace je také udávána vzácná houba
holubinka citlivá, která roste ve východních Čechách
pouze na jedné další lokalitě. Velmi zajímavá je v rezervaci entomofauna - z motýlů lze uvést modráska
očkovaného, ohroženou vřetenušku mokřadní nebo
nočního motýla přástevníka užankového.
V rezervaci se můžeme setkat také s několika druhy
chráněných a ohrožených obratlovců - čolek obecný,
čolek horský či sluka lesní.
V rezervaci bylo vybudováno péčí Městských lesů Hradec Králové školicí a výukové centrum pro veřejnost,
kde se mimo jiné prezentují i krásy Novohradeckých
lesů.

PP Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2

linným podrostem typickým pro Královéhradecko jako
takové. Chráněné území je součástí velkého lesního
komplexu Novohradeckých lesů (hospodaří zde Městské lesy Hradec Králové). Přirozený smíšený lesní porost s převahou borovice lesní patří k místnímu ekotypu, v porostu se uplatňuje silná příměs dubu letního
a lípy malolisté. Z charakteristických lesních rostlin se
zde vyskytuje např. sasanka hajní, kopytník evropský,
pitulník žlutý, jaterník trojlaločný, a další. Ze živočichů

stanoven asi 170 let starý velmi pěkný smíšený porost
borovic, buků a smrků, doplněný duby a břízami na
písčité půdě jedné z říčních teras řeky Orlice. Bylinný
podrost v jinak zachovalém lesním porostu je poměrně chudý, ale charakteristický pro Novohradecké lesní
porosty, s převažujícím borůvčím. Z pohledu lesnického plánu péče v této lokalitě předpokládá zejména
přirozenou obnovu porostů (tedy dorůstání vlastního
vysemeněného podrostu), při jejím neúspěchu pak

PP Orlice

chudé rašelinné půdy. Na zamokřeném dně bývalého písníku došlo k rozvoji rašelinných společenstev
s vysokou koncentrací chráněných a ohrožených
druhů rostlin. V písníku se rovněž rozmnožují obojživelníci, mj. kriticky ohrožená blatnice skvrnitá
a skokan skřehotavý. Na okrajích chráněného území
žijí ještěrka obecná a užovka obojková. Celá plocha
písníku je oplocená (zákaz vstupu) a v soukromém
vlastnictví.

Rybníky Roudnička a Datlík s přilehlými slatinnými loukami mezi Novým Hradcem Králové a Vysokou nad Labem tvoří rovněž nárazovou a rekreační zónu nového
osídlení (suburbanizace) v okolí města Hradec Králové.
Území patří mezi oblíbené návštěvní lokality Hradce Králové na okraji Novohradeckých lesů. Rybníky a slatinné
louky v jejich okolí jsou bohatou botanickou lokalitou,
známou a sledovanou již od minulého století. Zachova-

Skokan zelený

PP Černá stráň

500 08 Hradec Králové
– Nový Hradec Králové
e-mail: zerzan@vslesy.cz
web : mestske-lesy.cz

Pohled na rybník Roudnička vpodvečer z hráze

Do rukou se vám dostává skládačka zvláště chráněná území okolí Hradce Králové, tedy materiál, který
prezentuje chráněnou přírodu v okolí krajského města
(bez ohledu na správní hranice) a který má umožnit
běžnému návštěvníku, turistovi, cyklistovi a dalším,
zejména u Novohradeckých lesů a jejich okolí poznat
souvislosti mezi jednotlivými územími a orientovat se
v nich. Většina území již z povahy obhospodařování

a s chudším bylinným podrostem typickým pro Královéhradecko a jeho hospodářské lesní plochy. Přírodní památka je součástí Novohradeckých lesů v péči
Městských lesů Hradec Králové. Do území vedou turistické stezky i oblíbené cyklostezky.

tel.: +420 495 272741

sadní změně složení flóry, v současnosti stará olšina
postupně odumírá. Vegetace v olšině je stínomilná
- ďáblík bahenní, kapradiník bažinný, kosatec žlutý,
bledule jarní, dymnivka dutá a dymnivka bobovitá,
v tůních roste řezan pilolistý. Kromě lesních druhů ptactva zde je zaznamenáno pět druhů vážek,
některé další sem zaletují od blízkých mrtvých ramen v PP Orlice (hojné např. šidélko ruměnné). Jak
vyplývá z dosavadního vývoje, současného stavu

PP Roudnička a Datlík

Dodavatelem topograﬁckého mapového podkladu
je společnost Geodezie Online.....(c) 2010

Přírodní památka Černá stráň o rozloze 11,46 ha se nachází opět uvnitř Novohradeckých lesů, východně od

i některých vzácných bezobratlých živočichů. Nadmořská výška je tu přibližně 240 m n.m, morfologicky jde
o jednotku - Orlická tabule. Uprostřed rozlehlých Královéhradeckých lesů se takto nachází izolovaná luční
enkláva, na kterou je vázána celá řada vzácných druhů.
Jde o jednu z nejvýznamnějších botanických lokalit ve
východním Polabí. Rezervaci tvoří komplex slatinných,
bezkolencových a mezoﬁlních luk. Tyto louky vznikly
důsledkem obhospodařování lokality na konci 19. sto-
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PR Mazurovy Chalupy
Přírodní rezervace Mazurovy chalupy o rozloze 11,62
ha se nachází v trojúhelníku mezi městem Hradec Králové a obcemi Běleč nad Orlicí a Bělečko, nejblíže pak
posledně jmenované obci, leží tedy již na území okresu
Pardubice. K vyhlášení chráněného území došlo v roce
2002. Předmětem ochrany jsou Slatinné louky v lesním
komplexu, vyskytují se zde ohrožené a vzácné druhy
rostlin, řada významných společenstev slatinných luk.
Vyskytují se tu chráněné druhy obojživelníků a plazů

PP Na Bahně
Přírodní památka Na bahně o rozloze 1,91 ha se nachází na východ od obce Běleč nad Orlicí, směrem
na obec Krňovice. Vyhlášeno již v roce 1933. Jde
o modelovou lokalitu sledovanou od dvacátých let
20. století. Původním společenstvem zde bylo přechodové rašeliniště, vzniklé zazemněním starého
orlického ramene, v dalších 40 letech došlo k přeměně společenstev na rašelinnou olšinu a tím k zá-

Skládačku pro vás jako informační materiál připravilo
sdružení Civitas per Populi o.s. Hradec Králové, které
pracuje v propagaci přírody, architektury a udržitelného rozvoje. Materiál byl vydán za podpory města
Hradec Králové a Městských lesů Hradec Králové a.s.
Informační texty vznikly s využitím veřejně dostupných internetových zdrojů. Texty o jednotlivých chráněných územích odpovídají stavu ke dni 30. 5. 2011.

Lesní porost – starý smíšený lesní porost s typickým bylinným podrostem v komplexu Novohradeckých lesů, asi 4 km jihovýchodně od Nového Hradce
Králové, severovýchodně od kóty Vrchboř, v dotyku
s přírodní památkou Sítovka. Zvláště chráněné území vzniklo původně jako rozšíření přírodní rezervace
Sítovka, změnou kategorie ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb. (v roce 1992) vznikla na stejném
místě dvě zvláště chráněná území (přírodní památky),
které mají, díky své pozici v lesích prakticky stejný
charakter – starý smíšený lesní porost s mírnou převahou borovice lesní, silně vtroušeným dubem letním

Materiál je vytištěn v nákladu 2 000 kusů

PP U Sítovky

ní, čápi a dokonce i losos). Orlice je v těchto místech
vodou parmovou a cejnovou. Důvodem ochrany je
niva Orlice s meandrujícím korytem řeky a zbytky
mrtvých ramen s břehovými porosty a rozptýlenou
zelení. Chráněné území je součástí stejnojmenného
přírodního parku. Na hladině některých tůní se dosud zachovaly porosty leknínu bělostného a stulíku
žlutého. Na loukách v okolí vynikají krásné osamělé
staré duby a jilmy.

Tiskla Tiskárna Amos, Praha 2011

na vybraných místech umělou obnovu lesa bukovými odrostky z osiva mateřského porostu. V bukových
mlazinách budou prováděny probírky. Zachovány pro
hmyz i ptactvo v lese zůstanou i přestárlé exempláře
místního buku a borovice lesní. Dochovaly se zde díky
tomu některé vzácné druhy hmyzu vázané zejména na
staré odumírající nebo trouchnivé stromy a stromové
houby.

Vytvořilo Civitas per Populi, občanské sdružení,
Hradec Králové

tu hnízdí jestřáb lesní, káně lesní, datel černý, strakapoud velký a prostřední a řada dalších lesních druhů
ptáků. Krásné lesní území je součástí několika cyklotras i pěších tras pro návštěvníky zejména z Hradce
Králové, kteří oceňují krásu starých městských lesů.

Hráz mezi Roudničkou a Datlíkem

Civitas per populi, o.s.
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Vřetenuška obecná - Přírodní památka Na Plachtě

Střelecká 574/13

území dokazují rozmanité druhy rostlin a živočichů
zastoupené např. rostlinami rosnatkou okrouhlolistou, leknínem bělostným, diviznou švábovitou a 16
druhy obojživelníků – čolek obecný, rosnička zelená
aj. Lokality jsou díky zamokření a původnímu využití i velmi pestré z hlediska vyskytujícího se hmyzu.
V roce 1993 zde byl pozorován poslední sysel obecný ve východních Čechách a sběr lysohlávky kopinaté je jediný z východních Čech. Lokalita díky své
pozici na okraji města byla vyhlašována postupně
jako zvláště chráněné území a proto jsou jednotlivé
části přírodních památek formálně vyhláškou odděleny. V současnosti lokalita postupně zarůstá a je
postupně deprivována vlivem provozu na nedaleké
výpadovce na Brno i vlivem města jako takového
(turistika, ukládání odpadů, atp.), protože se nachází
na jeho východním okraji. Všechna území jsou kategorizována jako území s nutnou stálou údržbou (kategorie IUCN IV.)

Přírodní památka Na Plachtě – mokřad po úpravě

500 02 Hradec Králové

Přírodní památka Na Plachtě

Rozlohou 11 462 ha patří k nejrozsáhlejším územím
této kategorie u nás – jde o tři úseky nivy Orlice
mezi Blešnem a Týništěm nad Orlicí. Orlice protéká typickou krajinou s rozptýlenou zelení a loukami, porosty tzv. měkkých luhů s bažinami, olšemi,
vrbami a dalšími dřevinami. Zachovaly se tu říční
meandry, slepá ramena a odstavené tůně s hojnou
vegetací a zvířenou (např. ledňáček říční, vydra říč-

Přírodní památka Bělečský písník je velmi bohatou
sekundární (druhotnou) lokalitou, vzniklou původně devastační činností člověka v přírodě, dnes jde
o území o rozloze 4,11 ha, které se nachází mezi
obcemi Běleč nad Orlicí a Svinary v okrese Hradec Králové. Chráněn je opuštěný zaplavený písník
s hojným výskytem masožravé rosnatky okrouhlolisté a plavuněmi. Vlivem vhodných podmínek
a díky malé konkurenci ostatních druhů rostlin
v počátečním stadiu rozvoje byl umožněn vývoj
rostlinných společenstev, vázaných v krajině na

e-mail: civitasperpopuli@gmail.com
web: www.civitas-group.cz

Botanicky i zoologicky unikátní lokalita na těsném
okraji městské zástavby (východ města Hradec Králové), zahrnující rybníky, písčiny, rašelinné louky i lesní
porosty a porosty rozptýlených křovin. Zajímavostí
zůstává, že takto cenná lokalita vznikla na původním vojenském cvičišti a s ním spojených plochách
a zachovala se díky neustálému narušování povrchu
těžkou vojenskou technikou. Značnou biodiverzitu

PP Bělečský písník

w w w. civ it a s -g ro u p . cz

Lesy města Hradec Králové navazují bezprostředně na stotisícové město při jeho jižní a východní
hranici a jsou dostupné na mnoha místech z městské veřejné dopravy. Dnes statutární město Hradec
Králové vlastní 3 861 ha, převážně lesních pozemků, které obhospodařuje od roku 1991 společnost
Městské lesy Hradec Králové a.s. Tato organizace
se snaží trvale zlepšovat stav svěřeného historického a rybničního majetku, přitom navazuje na
dlouhodobou dobrou tradici v obhospodařování
hradeckých lesů. Jejím cílem je, při šetrném způsobu hospodaření, přírodě blízkém, vytvořit dobré
lesní a rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové a další návštěvníky lesa.

Civitas per Populi je občanské sdružení zabývající se poradenstvím, kulturou, architekturou, ale i ochranou přírody a udržitelným rozvojem v celé jeho šíři. Na adrese
www.civitas-group.cz najdete informaci o nás a o naší
činnosti.

Tento materiál byl vytvořen za podpory
města Hradec Králové.

CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ
Hradce Králové a jeho okolí
26.8.2011 16:49:47
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Legenda:
Závěrečné slovo
Prosíme všechny návštěvníky, aby se v chráněných
územích a v lese chovali ohleduplně a odpovědně
a nedělali činnosti zde nepřípustné – rozdělávání
ohňů, odhazování odpadků, poškozování porostů,
vjíždění motorovými vozidly na lesní cesty a do
lesa, ponechávání volně se pohybujících zvířat
v lese a podobně.
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