
Stanoviště č. 1: VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vážení návštěvníci, 

dovolujeme si Vás pozvat na procházku
po naučné stezce Kolem Kochánovických
rybníků. Stezka má sedm zastavení a je
přibližně 3 km dlouhá.

Stezka začíná stanovištěm č. 1, u kterého
právě stojíte, a její konec (stanoviště č. 7)
je u hájenky ve Smrkovém Týnci.

Na jednotlivých stanovištích budete upo-
zorněni na zajímavosti, jež se nachází
v nejbližším okolí. Dozvíte se také zajímavé informace z historie tohoto území
a o lesním ekosystému jako takovém. 

Nacházíte se v lesních porostech, které spravuje státní podnik Lesy České repu-
bliky, na revíru Slatiňany. Revír Slatiňany je součástí většího organizačního celku,
Lesní správy Nasavrky. Celková výměra revíru je 1 786 ha státního lesa. Lesní po-
rosty se vyznačují bohatou dřevinnou skladbou, která je způsobená rozdílnou
nadmořskou výškou terénu. Nejnižší bod je v PR (přírodní rezervace) Habrov
u Chrudimi (200 m n. m.) a nejvyšší nadmořská výška se nachází v okolí Nasavrk
(520 m n. m.). Na revíru jsou zastoupeny lesní vegetační stupně 1 až 4. Nejvíce
zastoupenou dřevinou je smrk, následován borovicí a modřínem. Z listnatých
dřevin, které tvoří přibližně 22 % celkové výměry lesních porostů, zde nejvíce
roste dub a buk. Zajímavý je výskyt kaštanovníku setého – jedlého kaštanu, který
se hojně nachází a přirozeně zmlazuje v porostech například nad restaurací
 Monaco. Větší část revíru se nachází v přírodní lesní oblasti Českomoravské
mezihoří, menší část v okolí Hrbokova náleží do přírodní lesní oblasti Středo-
česká pahorkatina. 

Specifickou záležitostí slatiňanského revíru je Slavická obora s chovem jelení
zvěře a obora Strádov s chovem mufloní zvěře. Historie těchto obor je spjata
s rodem Auerspergů, který vlastnil nedaleké slatiňanské panství. 

Velká část revíru se také nachází na území CHKO Železné hory s významnými
přírodními lokalitami, jako je např. PR Krkanka a PR Strádovské peklo, dále EVL
(evropsky významná lokalita) Slavická obora a Boušovka. Tyto a další okolnosti
významně ovlivňují lesnické hospodaření v lesních porostech, kde se prolínají
různé zájmy dalších subjektů a les zde plní i další funkce, než je jen produkce
dřeva.

Detail plodu kaštanovníku setého;  
foto František Bárta

PR Boušovka ve Slavické oboře, výskyt stulíku žlutého a leknínu bílého;  foto archiv CHKO

PR Strádovské peklo – skála, kde se nachází zřícenina hradu Strádov;  foto Milan Morch

Slavická obora – chov jelení zvěře,
ale také hříbárna Slatiňanského
hřebčína;  foto Milan Morch


