
Stanoviště č. 3: REKREAČNÍ FUNKCE LESŮ

V posledních letech je možno sledovat zvýšený zájem veřejnosti
o tzv. mimoprodukční funkce lesa, kam řadíme i funkci rekreační.
Lidem bezprostřední kontakt s přírodou a lesem přináší celko-
vou regeneraci organizmu, tolik potřebnou v dnešní přetechni-
zované a uspěchané době.

Část lesních porostů, které spravuje Lesní správa Nasavrky, a sou-
sední lesní majetek města Chrudim tvoří komplex lesa, který
pro svoji zvýšenou návštěvnost veřejností byl zařazen podle
 lesního zákona č. 289 z roku 1995 do kategorie lesů zvláštního
určení se zvýšenou rekreační funkcí. Státní podnik Lesy České
republiky se zde řadou investičních akcí snaží vytvořit optimální
podmínky pro provozování jak rekreačních, tak i produkčních
funkcí lesa.

Lesní správa Nasavrky v rámci Programu 2000 přispěla na vybu-
dování naučné stezky Ke Kočičímu hrádku, která přibližuje his-
torii a přírodu tohoto zajímavého území. Velkou investicí byla
úprava vybraných lesních cest a vybudování hipostezky. Ty na-
vazují na síť cest vedoucích z rekreačních lesů směrem ke Koči-
čímu hrádku a k restauraci Monaco. Na přístupových místech
do komplexu státního lesa byla vybudována malá parkoviště
a dětská hřiště. V dubnu 2011 byla dokončena celková rekon-
strukce lesní cesty vedoucí kolem Kochánovických rybníků.
 Náklady na tyto investice a údržbu stávající sítě cest se za po-
slední 3 roky vyšplhaly na bezmála 3 miliony Kč. Státní podnik
Lesy České republiky se také finančně podílí na údržbě turistic-
kého značení v rámci celé České republiky.

Stanoviště, u kterého právě stojíte, se nachází u vstupu do areálu bývalé střelnice. Zde v sedmde-
sátých a osmdesátých letech probíhal výcvik lidových milicí. V porevolučních časech areál využí-
val Okresní myslivecký spolek Chrudim jako střelnici. V následujících letech se zde konaly dětské
letní tábory skautů a areál spravoval Junák Slatiňany. V současné době je plocha v majetku
a správě Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – Správy CHKO Železné hory.

Lesní zákon umožňuje až na některé výjimky volný vstup občanů do všech lesů bez rozdílu
vlastníka. V dnešní uvolněné době je ale potřeba les chránit, protože si někteří neukáznění
 návštěvníci les pletou se skládkou odpadů, případně svými vozidly neoprávněně vjíždí na lesní
účelové komunikace. Je také zakázáno v lese rozdělávat oheň a tábořit mimo vyhrazená tábo-
řiště. 

Věříme ale, že drtivá většina návštěvníků je slušných a ví, jak se zde mají chovat, aby v tomto
chrámu přírody načerpali nových sil a zapomněli alespoň na chvíli na věčný shon dnešní civili-
zace.

Kočičí hrádek plný dětí;  foto František Bárta
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TIP NA VÝLETY:  1) Kolem Kochánovických rybníků; 2) Naučná stezka Jeřábka; 3) Vycházková trasa
Kozí roh – Ústupky; 4) Lichnice – Kaňkovy hory; 5) Ukázková obůrka Žleby


