
Máme za sebou tolik neobvyklý rok 2020. Měsíce sešněro-
vané přísnými pravidly, desítky omezení, stejné množství 
otazníků, co bude dál. Takový čas nás ale snad naučil 
i větší pokoře, napomohl vážit si na první pohled obyčej-
ných věcí a obyčejných míst, třeba těch, která máme do-
slova za rohem. Jiráskovu stezku na kraji Městce Králové 
zná z místních snad každý. Houbaři, sportovci i ti, co jen 
chtějí místo procházky v městské zástavbě zažít kus příro-
dy, ale nemohou za ní cestovat příliš daleko.    

Už v polovině roku 2019 se Královéměstecký okrašlovací 
spolek díky grantu Nadace České spořitelny (program 
Dokážeme víc!) a podpoře z rozpočtu města pustil do po-
stupné obnovy a zkrášlování stezky. Do letošního podzimu 
se uskutečnilo celkem 10 veřejných akcí, do kterých se 
kromě členů spolku zapojovali další nadšenci. Přes 600 ho-
din dobrovolnické práce je opravdu vidět. Stezka se čistila, 
rozšiřovala a zpevňovala – nejvíce zanedbaný stometrový 
úsek v přední části dostal zbrusu nový kabát, takže ani 
v podzimních plískanicích hned nezapadnete do bahna. 
Kromě práce se stezka stala svědkem neobvyklé akce – 
první srpnovou neděli se nám spolu se skauty povedlo za-
pojit do celonárodní akce „Česko jde spolu na piknik“. Vě-
říme, že to nebylo naposledy. 

Na podzim 2019 a 2020 proběhly tři vlny vysazování stro-
mů – především původních ovocných odrůd. Většina z 34 
nových stromů má své adoptivní rodiče, kteří strom nejen 
koupili, ale také sami zasadili. Aby stromy odolaly suchým 
týdnům, jsou na stezce dvě nádrže určené pro zálivku, tak-
že není nic snadnějšího než při procházce stromy zalít. 

Díky projektu na stezce přibyly i nové prvky, které respek-
tují jak přírodu, tak člověka a jeho odvěkou touhu po vzá-
jemnosti: stoly a lavice k sezení (nebo třeba k nakojení 
miminka) – na začátku stezky a na konci u lesa, dále bylin-
ková zahrádka u lesa, ze které už se sklidila první úroda, 
a panoramatická vyhlídka, se kterou za dobré viditelnosti 
na horizontu spolehlivě poznáte nejen Sněžku, ale hned 
dalších dvacet vrcholů. Na začátku stezky je od loňského 
podzimu také nový odpadkový koš a některé vzdálenosti 
jsou pro potěchu rekreačních sportovců označeny dřevě-
nými patkami s počtem metrů. Sportuchtiví se na stezce 
mohou brzy těšit i na další novinky. Na konci roku byly 
umístěny také první tři informační panely (zatím bez obsa-
hu, kterého se brzo dočkáte). Zkrátka a dobře, stezka se 
konečně stává skutečně příjemným a reprezentativním 
místem, kam můžete vzít na procházku i přespolní návště-
vu.   

Naše Jiráskova stezka: 34 nových stromů a piknik s výhledem na Sněžku 

Děkujeme dobrovolníkům zkrášlujícím stezku spolu s námi! Děkujeme dárcům, kteří přispěli na transparentní 
účet pro obnovu stezky. Všem přejeme mnoho pěkných chvil (nejen) na Jiráskově stezce. Vykročte sem třeba 
na zimní či předjarní procházku. Když nezapomenete teplou deku a termosku s čajem, můžete si na nových 
sedacích setech dopřát odpočinek. Více k naší práci najdete na www.nasestezka.cz nebo www.kosmk.cz .                                                                        
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