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DUŠAN CVEK 
Les

Do lesa chodím zkoumat ryzost země
Potichu že není slyšet skoro nic
Vyzvídám na drsné kůře borovic
A ještě tišeji se strom svěřuje mně

Já nezazlívám světu mimo les
Hřmot a spěch který vládne mu
Já nezazlívám žádnému
Že žije zrovna dnes

Jsem vděčný lesu za jeho věčné stání
Za bílé tečky tiše prchajících laní
Za něhu bdění když v hlavě rozbolené

Tišil se příboj myšlenek
Jako bych dostal vzácný lék
Od každého kmene

Dušan Cvek. Cestou stromů, Profil Ostrava 1980, s. 23

  Vážení návštěvníci!
Na vycházkové trase, na kterou se chystáte vykročit, 
nenajdete nic atraktivního, co jinde přitahuje davy turistů. 
Jsou zde vlastně „jenom stromy“. Stromy jsou ale samy o 
sobě natolik poutavé, že si zaslouží naši pozornost nejen 
proto, že nám dávají materiální užitek. Tyto „jiné“ užitky 
snad nikdo nedokáže lépe popsat než básníci. Na 
zastaveních této stezky jsme se Vám pokusili nabídnout 
kromě zajímavostí z přírody také něco z „lesní“ poezie 
autorů, kteří tvořili nebo stále ještě tvoří právě zde, v 
Krnově.

  Lesní správa Město Albrechtice je organizační 
jednotkou státního podniku Lesy České republiky, s.p., se 
sídlem v Hradci Králové. Lesní správa spravuje lesní 
pozemky ve vlastnictví státu na výměře 17.306 ha (stav k 
31. 12. 2008). Práce v lese i bezprostřední kontakt s 
občany zajišťují revírníci, kterých je na LS třináct. 

Jméno a kontakt na toho „Vašeho“ revírníka vám sdělí 
lesní správce v sídle LS v Městě Albrechticích na tel. 
554 653 151 nebo e-mailové adrese ls101@lesycr.cz. 
Základní údaje o státním podniku LČR nebo o kterékoliv 
jeho organizační jednotce najdete na internetových 
stránkách www.lesycr.cz. 

  Lesní vegetační stupně
Představují jeden ze základních lesnických pojmů. 
Vyjadřují vegetační výškovou stupňovitost pomocí hlavních 
dřevin tzv. potenciální dřevinné skladby lesů. To je taková 
druhová skladba, která by dnes na daném území 
existovala, pokud by nebyla ovlivňována lidskou činností. 

V nejnižších nadmořských výškách by převažovaly duby, 
dále do pahorkatin by přibývalo zastoupení buku a jedle a 
pouze v nejvyšších polohách Jeseníků by rostly čisté 
smrčiny s přimíšeným jeřábem ptačím a javorem klenem.

  Základní charakteristika hospodaření Lesní 
správy
Trvale udržitelné hospodaření s cílem zvýšení odolnosti 
proti kalamitám:

  méně holosečí

  více listnatých dřevin

  rovnováha mezi lesem a zvěří

  ekosystémový přístup k hospodaření

  podpora druhové a prostorové pestrosti

  využívání přirozených procesů

  Současná druhová skladba lesů na LS Město 
Albrechtice
Graf vyjadřuje začátek změny druhové skladby směrem k 
vyššímu podílu listnatých dřevin. Změny jsou pomalé, 
protože za jedno desetiletí lze obnovit přibližně desetinu 
plochy lesa, takže i velké množství listnatých sazenic při 
výsadbě se výrazně projeví až za více desetiletí.

Avšak v druhém grafu jsou uvedeny hodnoty jen v mladých 
porostech do 10 let. Zde je vidět, že při obnově lesa se v 
posledních letech věnuje listnatým dřevinám velká 
pozornost.

BOROVICE LESNÍ Pinus sylvestris
  Jak ji poznáme?
Borovice lesní je vysoký jehličnatý strom s červenohnědou, 
ve stáří ve spodní části hrubě rozpukanou borkou. V mládí 
je borka hladká, oranžově načervenalá. Jehlice vyrůstající 
po dvou ve svazečcích jsou dlouhé 3-8 cm.

  Kde roste?
Borovice lesní roste v celé Evropě i na Sibiři až za 
polárním kruhem. Je jednou z nejdůležitějších lesních 
dřevin. Také v okolí Krnova je velmi rozšířená, a také velmi 
kvalitní. Říká se jí „Cvilínská borovice“ nebo také 
„Heraltická borovice“. Jde o ekotyp, přizpůsobený dobře 
místním podmínkám.

Na severní polokouli roste víc jak 100 druhů borovice. 
Kromě borovice lesní se na Krnovsku můžeme setkat v 
lesích vzácně s borovicí černou a borovicí vejmutovkou, 
ovšem jen uměle vysazenou. Další druhy borovic se běžně 
pěstují v parcích.

  K čemu se nám hodí?
Borovice má dřevo o něco tvrdší než smrk. Obsahuje 
hodně pryskyřice, také se z ní pryskyřice získávala. 
Pryskyřice způsobuje dobrou trvanlivost borového dřeva ve 
vlhku a hlavně ve vodě. 

Dřevo má velmi univerzální použití, zvláště tam, kde 
nevadí jeho poněkud horší mechanické vlastnosti než u 
smrku, ale je požadována větší trvanlivost.

  Nejkvalitnější borovice se trvale označí žlutými 
pruhy a číslem a využívají se jako zdroj roubů pro 
zakládání semenných sadů. (viz foto)

  Zajímavosti
Borovice byla první dřevinou, která se do Evropy šířila po 
ledových dobách. Později naopak ustupovala buku, jedli a 
dubu a udržela se na extrémních stanovištích, např. na 
skalách a sutích.

Dřevo borovice po skácení zvláště v létě rychle „modrá“, 
což se považuje za vadu. Přesto i nábytek z masivního 
zamodralého dřeva je některými lidmi považován za 
exkluzívní.

Na Třeboňsku se z borového dřeva dlouho máčeného ve 
vodě štípou dlouhé tenké „proutky“, ze kterých se dělají 
velmi odolné košíky.
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Borovice na sutích v přírodní rezervaci Suchý vrch Borovice označeny pro sběr roubů

Budova sídla lesní správy na náměstí v Městě Albrechticích 
vedle Městského úřadu
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Vývoj zastoupení listnatých dřevin na LS Město 
Albrechtice 
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