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Naučná stezka Boršovský les je pravděpodobně nejhezčí v Evropské unii, protože je 

originálně řešena. Hezčí mají už jen v Grónsku, které náleží Dánsku, ale protože Grónsko 

z nějakého důvodu není členem EU, je ta naše opravdu nejhezčí.  

 

Fiedrich Nietzche prý kdysi napsal: Kniha plná citátů je kniha plná nesmyslů. Někdy je však 

vhodné citát použít. Třeba pro to, že vypadáte sečtěle nebo proto, že autor textu neví jak začít. 

John Ruskin údajně řekl, že ten, který nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka. 

Samozřejmě lze omluvit jedince, kterému spadl na hlavu strom, a z principu stromy milovat 

nemůže.  

 

Otázkou však zůstává, jak toto tvrzení koresponduje se skutečností, že člověk stromy těží a 

vlastně je tím zabíjí. Nelze se hájit Voltairovým citátem, že příroda zachovává druhy, a velmi 

málo se stará o jedince. Vztáhnout toto na chování člověka je prostý alibismus. Proto bude 

lepší vzpomenout filosofa Holbacha, který pravil, že člověk je dílem přírody, existuje 

v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže – a to ani v myšlení – se od přírody abstrahovat. 

Tento citát nám možná naznačí, proč člověk s přírodou nakládá. A možná i proto vznikají 

naučné stezky, lidské artefakty v přírodě, které obhajují vlastní existenci a činnost člověka v 

přírodě.  

 

Naučná stezka Boršovský les spojuje pohled lesníka i ochranáře. Vychází z předpokladu, že 

náš myšlenkový svět je plný rozličných paradigmat, která jsou povýtce normativní a mají 

stejnou hodnotu. A dělá to prostřednictvím umělce, který naučnou stezku a jednotlivé 

infopanely navrhl jako galerii. Umění má sílu hledat východiska. I proto jste zváni, že jakýsi 

Gregnis byl nucen ironicky poznamenat: „Staří Řekové měli hodně kultury a žádný benzín. 

My máme hodně benzínu“.   

 

Závěrem několik technických údajů. Stezka je vedena převážně po lesních pozemcích 

v majetku státu na nichž hospodaří Lesy České republiky, s.p.. Cílem naučné stezky je 

seznámit širokou veřejnost s hospodařením v lese, s jeho ostatními, neméně důležitými 

funkcemi a zajímavostmi po trase. Součástí stezky je i soubor nově vybudovaných nebo 

restaurovaných staveb. Na jejím dolním konci je ubytovací a restaurační zařízení Hájenka 

Boršov, nedaleko vodní nádrž tvořící vodní a mokřadní biotop, na jeho horním konci roubená 

stavba Informačního centra. 
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