Naučná stezka Boršovský les
Vážený návštěvníku,
vítáme Vás na naučné stezce Boršovský les, kterou vybudovaly Lesy České republiky, s. p., Lesní
správa Svitavy. Ta obhospodařuje bezmála 19 000 hektarů lesa ve vlastnictví České republiky
a my jsme pro Vás vybraly jeho nejkrásnější a nejzajímavější partie. Na práci se podílel kolektiv
autorů – současných i bývalých zaměstnanců lesní správy, pracovník orgánu státní správy ochrany
přírody Mgr. Antonín Czedzo a AVGstudio projektanta a grafika Lumíra Moučky ve spolupráci
s výtvarníkem Mgr. Žáčkem.
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.
Stezka má celkem devět zastávek vybavených tabulemi s textem a fotografiemi k jednotlivým
tématům a zejména příběhem – komiksem, jehož vytváření autor František Žáček zasvětil
bezmála celý rok.
Začátek je u budovy Demonstračního objektu LČR v Boršově - bývalé hájenky, prochází údolím
Stříbrného potoka a dále pak po lesní cestě a boršovském chodníku na vyhlídku nad tunelem.
Celková délka stezky je 3,7 km s převýšením 150 m. Pokud jste přistoupili ke stezce z druhého
konce tedy od srubu Informačního centra na vyhlídce a vidíte pod sebou portál tunelu na silnici
I 35 vězte, že stezka se dá projít i pozpátku. Navíc, právě zde u srubu, navazuje na lesnickou
Naučnou stezku Boršovský les partnerský projekt, totiž Hřebečská důlní stezka, připravená
Městem Moravská Třebová, mapující historii hornictví na Hřebečském hřbetu.
Trasa je vyznačena zelenými směrovkami. Zákon o lesích a zákon o ochraně přírody (část stezky
prochází zvláště chráněným územím přírodní rezervací Rohová), zakazují provádět činnosti
vyjádřené níže uvedenými piktogramy. Děkujeme za návštěvu a ohleduplné chování k okolní
přírodě a těšíme se, že nás navštívíte opakovaně. Závěrem uvádíme údaje o jednotlivých stavbách:
akce: Naučná stezka „Boršovský les“
projektant: Lumír Moučka, Mor. Třebová
zhotovitel: František Navrátil, Malíkov
termín realizace: září – prosinec 2008
celk. náklady: 650 tis. Kč
hrazeno z prostředků: LČR, s. p. – PROGRAM 2000
akce: Nástavba ubytovny Boršov čp. 205
projektant: JSK, spol. s r.o., Mor. Třebová
zhotovitel: KLEPOCOL, spol. s r.o., Svitavy - Lačnov
termín realizace: prosinec 2008 – červen 2009
celk. náklady: 3.500. tis. Kč
hrazeno z prostředků: LČR, s. p.

akce: Vodní nádrž U hájovny Boršov
projektant: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Litomyšl
zhotovitel: LTM Litomyšl, spol. s r.o., Litomyšl - Kornice
termín realizace: prosinec 2008 – červenec 2009
celk. náklady: 2.500. tis. Kč
hrazeno z prostředků: dotace OPŽP (MŽP) + státní rozpočet, LČR, s. p.
akce: Dřevěný přístřešek Koclířov - Hřebeč
projektant: Ing. Arch. Roman Svojanovský, Svitavy
zhotovitel: KLEPOCOL, spol. s r.o., Svitavy - Lačnov
termín realizace: květen 2009 – červenec 2009
celk. náklady: 750 tis. Kč
hrazeno z prostředků: dotace z OP PRV (Mze), LČR, s. p.
Ing. Miroslav Bačovský – lesní správce Lesní správy Svitavy

