DALŠÍ MÍSTA, KTERÁ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU

TURISTICKÉ OBJEKTY
LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.,
V REGIONU SLATIŇANSKA
Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě zajímavých a významných míst,
které spravuje a udržuje podnik Lesy České republiky, s.p. v Krajinné památkové zóně nazývající se Slatiňansko – slavicko. Historie zdejšího regionu a podoba současného krajinného rázu je nedílně spojena s činností členů rodu Auerspergů. Tento rod původem
z Tyrol vlastnil zdejší panství od roku 1747 do roku 1942, kdy přechází na rod Trautmansdorfů. Po roce 1945 byl tento majetek dekretem prezidenta republiky převeden na stát.

TIP NA VÝLETY:
1)
2)
3)
4)
5)

NS Kolem Kochánovických rybníků
NS Jeřábka;
Vycházková trasa Kozí roh – Ústupky
Lichnice – Kaňkovy hory
Ukázková obůrka Žleby

6)
7)
8)
9)
10)

Lovětínská rokle
Hedvičino údolí
Věž na Chlumu
Kočičí hrádek
Chaloupka u Mnišky

KONTAKT
Lesy České Republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky
Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
tel.: 956 157 111, e-mail: ls157@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz

VĚŽ NA CHLUMU
Na území tehdejší Kochánovické
obory ji na přelomu 19. a 20. století
nechal vystavět kníže František Josef
Auersperg. Měla sloužit jako požární
hláska střežící okolní lesy a varující
před požáry. Sloužila také jako pozorovatelna zvěře. Po druhé světové
válce o ní nikdo cíleně nepečoval
a tak došlo k jejímu postupnému
rozpadu. O záchranu věže usilovala
řada místních sdružení, avšak k její rekonstrukci došlo po
několikaleté přípravě až v roce 2013. Lesy České republiky, s.p.
(Lesní správa Nasavrky), se rozhodly tuto významnou, více než
100 let starou regionální památku obnovit.

ALTÁN U KOČIČÍHO HRÁDKU
Kočičí hrádek je miniaturou hradu, kterou koncem devatenáctého století nechala v lese
za slatiňanským parkem postavit kněžna Vilemína Auerspergová. V roce 2013 Lesní
správa Nasavrky vybudovala vedle hrádku altán, který nabízí možnost odpočinku, zázemí turistům při nepřízni počasí, ale i prostor pro lesní pedagogiku. Spolu s Věží na
Chlumu zastřešují tyto stavby mnohaletou snahu Lesů ČR o opravy unikátních historických památek v návaznosti na budování návštěvnické infrastruktury.

NAUČNÁ STEZKA
„KOLEM KOCHÁNOVICKÝCH
RYBNÍKŮ“
Nezapomeňte také navštívit naučnou stezku „Kolem Kochánovických rybníků“ (na mapce a dříve
nazývána jako „NS U Tyrolského
domku“).
Stezka má sedm zastavení a je přibližně 3 km dlouhá.
Začíná u Kochánovických rybníků
a končí u hájenky ve Smrkovém
Týnci.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než
1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů)
a péče o více než 39 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Roční těžby se pohybují
průměrně kolem 7 mil. m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu.

LESNÍ PEDAGOGIKA
Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se
předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy
se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází
k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.
Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

