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Zajímavá místa Karlovarského kraje  
– Obora Hájek
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

Krajinné prostředí obory z návrší u Hájku, na obzoru Vlčinec a Plešivec.

Obory pro lesní zvěř jsou zřizovány přede-
vším v mysliveckém zájmu získat v chovech 
vybraných druhů zvěře co nejkvalitnější trofej-
ní kusy. Podle porostních a dalších podmínek 
se volí druhové zastoupení zvěře, pro kterou 
je vzhledem k její cílené koncentraci zajištěno 
přikrmování. Z mysliveckého hlediska je také 
důležité krajinné prostředí pro lov, ať je vyko-
náván z  vysokých posedů, nebo šoulačkou. 
Ze samotné podstaty oborního chovu však 
nemůže nahradit vyhledávaný lov ve  volné 
přírodě. Z hlediska veřejnosti, která hledá při 
pobytu v přírodě pohledy na zvířata, nabíze-
jí obory jistější zážitky. Ovšem obora jakožto 
oplocený lesní pozemek není libovolně pří-
stupná. Dříve obory nebyly veřejnosti vůbec 
přístupné. Vzpomínám vděčně na své dávné 
návštěvy několika obor na pozvání a zároveň 
nerad si připomínám roztržku s jedním správ-
cem, když jsem po  opakovaných pozváních 
vstoupil do  obory bez ohlášení u  něj. Tedy 

obecně se do  obor vstupuje jen vraty nebo 
u nich umístěnými schůdky přes plot za před-
pokladu, že je v takovém místě tabulka s upo-
zorněním o možnosti a povolené době vstupu. 
Takto je opatřen vstup do obory ve vlastnictví 
Lesů České republiky, s. p.  mezi Karlovými 
Vary a  Ostrovem, na  severozápadním okraji 
obce Hájek. Od  května do  září je přístupná 
od 9 do 17 hod. a od  října do dubna od 10 
do 15 hod. po trase naučné stezky. Za plotem 
jsou informační tabule naučné stezky, která 
provede návštěvníky centrální částí obory, 
kde se střídají lesní porosty s  loukami, až 
k rybníkům s altánem.
V oborách byly již od dávných dob zřizovány 
lovecké chaty. Zde je vedle hospodářských 
budov obory domek pro ubytování hostů, 
z  nichž mají ovšem přednost lovci (web1). 
V  tomto textu informujícím o ubytování jsou 
také údaje o rozloze obory (418 ha), o chovu 
daňků, muflonů a černé zvěře v  jednotlivých 
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sekcích oddělených ploty. Tyto a další údaje 
o  lokalitě jsou opsány do  mnoha webových 
stránek, kde se doporučuje mj. cykloturisti-
ka. V oboře však není dovolena jízda na kole. 
Zde jsem to ani nezkoušel, ale zažil jsem jinde 
vícekrát, jak mě zvířata zvědavě pozorovala, 
když jsem projížděl kolem nich.
Nejvyšším bodem obory je Jahodník 
(537,5 m), který však má západněji situovaný 
trigonometricky neoznačený vrchol o  výšce 
538,6 m n. m. (viz web2). Býval z něj úžasný 
výhled, když jsem na něj vystoupil ještě před 
založením obory, ke kterému došlo až v roce 
1969. Celá řada míst v  nynější oboře i  jejím 
okolí nabízí daleké výhledy na  klínoveckou 
část Krušných hor a na Doupovské hory.  
V sousedství obory Hájek jsou další dva pozo-
ruhodné krajinné prostory. Za železniční tratí, 
která se dotýká oplocení na severovýchodě, 
je pánev s přírodní rezervací Ostrovské ryb-
níky, na severozápadě směrem k Hroznětínu 
je zajímavě proměněná krajina pod Krás-
ným vrchem, kterou jsem popisoval v Arnice  
č. 2/2012.

Možná také pohledy získané při návštěvě obo-
ry u  Hájku mnohým nahradí pohledy z  neu-
skutečněných cest do exotických krajin. ■

Zdroje:
web1: https://ls230.lesycr.cz/ubytovani-rekreace/lovecka-

chata-v-obore-hajek/
web2: http://ags.cuzk.cz/dmr/

 Výhled z obory ke Klínovci.
 Výhled na rozptýlené stádo muflonů. Zde jich 

může být chováno až 200.  
Všechny fotografie Stanislav Wieser.


