
 

Hubertova hledačka v hradeckých lesích 

Obtížnost hledačky: lehká, vhodná pro rodiny s dětmi, školní kolektivy. Trasa vede po zpevněných lesních cestách, po asfaltové 

cestě, je průjezdná i pro terénní kola, terénní kočárky 

Délka trasy: 3,5 km, přibližně 2 hodiny (+ 4,2 km, 1 hodinu zabere cesta od parkoviště/MHD k začátku hledačky a následný návrat 

z konce hledačky) 

Vybavení na cestu: quest, tužka, svačina (nejlépe buřt – opeč pouze na místech určených, cestou najdeš dvě krytá ohniště), 

zápalky či zapalovač pro opékání 

Hledačka je přístupná celoročně, nejvhodnější čas je od jara do podzimu. V zimě při dostatku sněhu může být problém s najitím 

pokladu 

Začátek hledačky: bufet U Vlka, GPS 15.8932914E50.1818772N (otvírací doba nepravidelná, otevřen v případě hezkého počasí), 

k bufetu se dostanete nejsnadněji z konečné MHD 9 (Lesní hřbitov), z parkoviště u Lesního hřbitova HK. Bufet se nachází v místě 

zvaném Vlčí jámy na lesní cestě Hradečnici, 1,2 km od Lesního hřbitova. 

Konec hledačky: Na Olšině, GPS 50.1708825N, 15.9127250E (zpět k Lesnímu hřbitovu se dostanete po asfaltové Hradečnici, cca 3 

km) 

Hledačka začíná v bufetu U Vlka, 

na cestu vezmi si aspoň dvě jablka,   

anebo radši chleba s řízkem, 

ať to můžeš vzíti tryskem. 

Nemusíš mít vůbec strach, 

můžeš zůstat bez obav, 

svatý Hubert, patron hradeckých lesů, 

dovede Tě k cíli. 

Proč byste o kráse jen snili? 

Vždyť to máte jen 
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– – – – – – – – – – – – –  

Postav se zády ke směru na Lesní hřbitov, vydejte se 

cestou vlevo (ne těsně kolem bufetu a vlků, ale o 

kousek dál, směr Výskyt rybník). 

Cestou skoro samé jehličnany. 

Mezi nimi nachází se dalmatini. 

Nebuď líný, najdi je 

jsou to   –  – – – – 

      13 

Po cca 0,5 km odboč vpravo, sleduj modrou šipku na 

stromě – bříze (jednu cestu vlevo cestou mineš, tu 

správnou už snad najdeš ). 

Povídačky, pověsti, 

věští někdy neštěstí. 

Jedno čerta potkalo, 

– – –  – – – 
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ho dostalo. 

 

Po cca 0,5 km narazíš na asfaltovou cestu Písečnici, 

přes asfaltku přejdi a pokračuj vlevo po „kamínkové 

cestě“ (podél krátkého plotu). Po cca 300 m 

nepokračuj rovně, ale doprava. Po cca 150 m uvidíš 

před sebou hladinu rybníka, přejdi přes mostek, 

pokračuj po hrázi až k altánu s krytým ohništěm.  

 



 

A teď trocha gramatiky, 

český jazyk těžký je, 

proč se ypsilon v názvu rybníka objevuje? 

Je to    –     –     –     –    –     –     –     – 
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Pohádková postavička, 

Pomalu jí klesaj víčka. 

Na stromečku sedí, 

na hladinu hledí. 

V ruce drží kapříka, 

Jde přeci o  

 –  – – – – – – 
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Pokračuj po žluté značce (směr Černá stráň), napojíš se 

na část Pohádkové stezky. 

Cestou zpátky do pohádky. 

A v deváté pohádce 

číhá   –  – – – –   v zatáčce 
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Po necelém 1 km narazíš na další asfaltovou cestu – 
Hradečnici. Po asfaltce se vydej doprava (po žluté 
značce směr Sítovka). Pokračuj cca 100 m, přejdi přes 
„červenobílý“ mostek a zahni vlevo, pomůže ti 
jednoduchý dřevěný ukazatel – směr obora s jeleny. Za 
chviličku, do 3 minut, už budeš hledat poklad.  

Jestli už Tě přepad hlad, buřtíka si můžeš dát. 

Ale ještě před tím koukni na zvířátka v ohradě, 

u samců si jistě všimneš ozdobičky na hlavě. 

Jsou to  – – – – – – 
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Poklad je ukrytý na břehu retenční nádrže s tůní Na Olšině. Blízko altánu s otevřeným ohništěm najdeš dřevěné 
krmítko. Za krmítkem objevíš i starý pařez, pozorně se podívej pod jeho kořeny. V létě je pařez zamaskovaný 
maliníkem, snad se trnů nebudeš bát a poklad objevíš . 

Budeme moc rádi, když nám napíšeš vzkaz do návštěvní knihy, popř. na mail balcarova@stefcova.cz. 

Pokud se vracíte zpět k Lesnímu hřbitovu, můžete si cestou ještě udělat dvě hezká zastavení, po pravé straně od 
Hradečnice uvidíte další ohradu s divokými prasaty, daňky a muflony. Po levé straně od Hradečnice vede značená 
odbočka k soše svatého Huberta. 

Hledačku vytvořili Matouš Klimeš, Martin Řehoř a pes Erik, Emma Filipi, Tereza Králíčková, Ondřej Bartoníček, 
Kateřina Jakubská, Sylva Balcarová (ZŠ Štefcova, Hradec Králové). Hledačku ověřili Anna a Vojtěch Balcarovi.
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