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1. zastávka

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ

Vážený návštěvníku!
Naučná stezka, na jejímž počátku stojíš, prochází lesy 
v okolí vrchu Cvilín jihovýchodně od Krnova v nadmořské
výšce mezi 320 a 400 m. Navštívíš zříceninu hradu
Šelenburk, kde je krásná vyhlídka daleko do Polska. 
Projdeš kolem dvou rybníků s nadějí na pozorování vodních
ptáků. Lesy v okolí stezky jsou převážně smíšené - rostou 
v nich kromě smrku zejména borovice, modřín, duby, buk,
lípy, javory, jedle a další dřeviny. Zastoupení různých dřevin
je jedním z důvodů, pro který bylo toto území zařazeno do
Územního systému ekologické stability (ÚSES) - nadregio-
nálního biocentra Cvilín.Tento lesní komplex je majetkem
České republiky a právo hospodařit v nich mají Lesy České
republiky, s.p. 
V letech 1993 až 1995 byly zdejší lesy postiženy kůrovco-
vou kalamitou, která způsobila úbytek smrku a proředění
porostů. Po této kalamitě jsme museli znovu zalesnit mnoho
holin a podsázet příliš proředěné porosty. Přitom jsme před
smrkem dali přednost borovici a dalším dřevinám přirozené
druhové skladby. Mimo to se pomocí tzv. přípravy půdy
(odstranění nebo potlačení buřeně a mechanické narušení
půdního povrchu za účelem vyklíčení semen lesních dřevin)
snažíme o vznik nové generace lesa přirozenou cestou, a to
ještě před vytěžením mýtně zralých stromů. V místních
lesích již neuvidíte větší čerstvé paseky (holoseče) a pokud
přece, pak až na výjimky půjde o holiny z kalamitní těžby.
Kalamitám se bohužel ještě dlouho neubráníme. Ale ubývá
jich, protože klesá zastoupení smrkových monokultur 
a zvyšuje se druhová pestrost lesních porostů.
Po roce 1989 došlo k zásadní změně v hospodaření u stát-
ních lesů. Dnes se řídíme principy trvalé udržitelnosti a sna-
žíme se obhospodařovat les způsobem blízkým přírodě.
Znamená to mimo jiné nedělat v lese nic, co za nás může
udělat příroda sama. Přírodě blízké hospodaření současně
přináší nemalé snižování nákladů. Chovat se při hospodaře-
ní ekologicky však neznamená, že by se v lese přestalo těžit
dříví. Dřevo je z hlediska člověka surovina významná nejen
pro své užitné vlastnosti, ale zejména pro svou trvalou
obnovitelnost. Současné poznatky i možnosti lidské společ-
nosti jsou na takové úrovni, že skloubení ekologických 
a ekonomických požadavků je možné. A to platí i pro hospo-
dářské využívání lesů.

NAUČNÁ STEZKA CVILÍN
Lesní správa Město Albrechtice

1. zastávka

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY – VSTUPTE BEZ KLEPÁNÍ

Vážený návštěvníku!
Naučná stezka, na jejímž počátku stojíš, prochází lesy v okolí vrchu Cvilín jiho-
východně od Krnova v nadmořské výšce mezi 320 a 400 m. Stezku tvoří dva
okruhy - menší, který přes vrch Cvilín, podél Hájnického potoka a přes 
zastávku č. 11 se vrací zpět k výchozímu bodu, a větší, který není uzavřený 
a od ukázky č. 10 pokračuje už jen jako zelená turistická značka do Úvalna přes
vrch Strážiště s rozhlednou. 
Navštívíš zříceninu hradu Šelenburk, kde je krásná vyhlídka daleko do Polska.
Projdeš kolem dvou rybníků s nadějí na pozorování vodních ptáků. Lesy v okolí
stezky jsou převážně smíšené - rostou v nich kromě smrku zejména borovice,
modřín, duby, buk,  lípy, javory, jedle a další dřeviny. Zastoupení různých 
dřevin je jedním z důvodů, pro který bylo toto území zařazeno do Územního
systému ekologické stability (ÚSES) - nadregionálního biocentra Cvilín. 
V letech 1993 až 1995 byly zdejší lesy postiženy kůrovcovou kalamitou, která
způsobila úbytek smrku a proředění porostů. Po této kalamitě jsme museli
znovu zalesnit mnoho holin a podsázet příliš proředěné porosty. Přitom jsme
před smrkem dali přednost borovici a dalším dřevinám přirozené druhové
skladby. Snažíme se o obnovu lesa přirozenou cestou, a to ještě před 
vytěžením mýtně zralých stromů. V místních lesích již neuvidíte větší čerstvé
paseky (holoseče) a pokud přece, pak až na výjimky půjde o holiny z kalamit-
ní těžby. Kalamitám se bohužel ještě dlouho neubráníme. Ale ubývá jich, pro-
tože klesá zastoupení smrkových monokultur a zvyšuje se druhová pestrost
lesních porostů.
Po roce 1989 došlo k zásadní změně v hospodaření u státních lesů. Dnes se
řídíme principy trvalé udržitelnosti a snažíme se obhospodařovat les způso-
bem blízkým přírodě. Znamená to nedělat v lese nic, co za nás může udělat 
příroda sama. Přírodě blízké hospodaření současně přináší nemalé snižování
nákladů. Chovat se při hospodaření ekologicky však neznamená, že by se 
v lese přestalo těžit dříví. Dřevo je z hlediska člověka surovina významná
nejen pro své užitné vlastnosti, ale zejména pro svou trvalou obnovitelnost.
Současné poznatky i možnosti lidské společnosti jsou na takové úrovni, že
skloubení ekologických a ekonomických požadavků je možné. A to platí i pro
hospodářské využívání lesů.

Organizace a činnost LČR, s.p.
Lesy České republiky, státní podnik byly založeny 1. 1. 1992 Ministerstvem
zemědělství České republiky. Náplní činnosti podniku je řádné obhospodařo-
vání více než 1,4 mil. ha lesů ve vlastnictví státu a péče o téměř 20 tisíc km
určených vodních toků. Podnik má sídlo v Hradci Králové a jeho organizační
struktura má dva stupně. První stupeň tvoří ředitelství a 17 regionálních pra-
covišť, oblastních inspektorátů. Druhý stupeň zahrnuje 85 lesních správ, 
5 lesních závodů, 1 semenářský závod a 6 oblastních správ toků. Lesní správa
Město Albrechtice obhospodařuje 16,5 tis. hektarů státních lesů na území 
o rozloze 55 tis. ha při hranici s Polskem mezi obcemi Heřmanovice, Krasov,
Býkov a Úvalno, s centrem v Městě Albrechticích.

zde stojíte


