
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis 

1. zastávka 

Seznamuje návštěvníky s lesy obhospodařovanými 

Lesní Správou Strážnice. Vyznačuje trasu stezky na 

mapě. 

 

2. zastávka Bechtelův porost 

Je věnována lesmistru J. B. Bechtelovi (1800-1868), 

který se výrazně podílel na znovuobnovení lesních 

porostů. 

 

3. zastávka Obnova lesa 

Podrobný popis věnovaný obnově lesa jednoletými 

semenáčky borovice lesní. 

 

4. a 5. zastávka Obnova a výchova lesa 

Zaměřuje se na výchovu borovice lesní a její hmyzí 

škůdce. 

 

6. zastávka Pískovna 

Pískovna – dobývací prostor písku pro stavební účely, 

který je již z větší části opět rekultivován. 

Naučná stezka Váté Písky 
  

Typ stezky: lesnictví 

 

Délka: 4,5 km    

Začátek: Bechtelův pomník, silnice Bzenec Přívoz 

Konec: Pískovna 

Počet zastavení: 6 panelů 

Náročnost: lehká 

Povrch: 3,2 km zpevněná cesta, 1,3 km lesní cesta 

Převýšení: 10 m 

 

Mapa trasy zobrazena na tabuli (1. zastavení)                     
u Bechtelova pomníku.  
 

Doprava: zastávka ČD a ČSAD Bzenec Přívoz 

Občerstvení: Motorest Bzenec Přívoz 

 

Správce: LČR, s.p.,  Lesní Správa Strážnice 

 



 

1. Vážení návštěvníci 

Pokud se zajímáte o zdejší lesy, přijměte pozvání na krátkou exkurzi do jejich historie i současnosti. Připravili jsme pro 

Vás naučnou stezku se 6 zastávkami, lehce dostupnou pěšky či na jízdním kole, o celkové délce asi 4,5 km. 

Lesní porosty, kterými budete procházet, spravuje lesní správa Strážnice, která je organizační jednotkou státního 

podniku Lesy České republiky, který má právo hospodařit s lesy v majetku státu – České republiky. Lesní správa, mimo 

obhospodařování těchto lesů (14 900 ha), vykonává také funkce odborného lesního hospodáře pro některé lesy 

fyzických osob, obcí a měst, lesních družstev a singulárních společenství (2 200 ha). Lesnicky obhospodařované území 

o katastrální výměře asi 90 000 ha se nachází v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině s malou lesnatostí, 

dotčené navíc i průmyslem a těžbou nerostných surovin, což vyžaduje velké úsilí lesních hospodářů při ochraně lesů 

proti jejich odnímání pro jiné účely. Významnou roli sehrávají především dva větší lesní celky a to Hodonínsko – 

bzenecká doubrava a příhraniční komplex Bílých Karpat s vrcholem Velká Javořina (970 m n. m.) na hranici se 

Slovenskou republikou. Klimatické charakteristiky jsou v širokém rozpětí dle nadmořské výšky a expozice, průměrná 

roční teplota vzduchu 6 – 9 °C, roční úhrn srážek 500 – 900 mm. Tyto spolu s půdními podmínkami vytvářejí na 

poměrně malém území velmi rozdílné přírodní podmínky a tím i diametrálně odlišné hospodaření v lesích. V rámci 

lesní správy činí průměrný přírust 6,5 m3/1 ha, těženo je asi 80 000 m3, což představuje 5,4 m3/1 ha dřevní hmoty 

ročně. Nacházíte se v blízkosti pomníku odhalenému lesmistru J. B. Bechtelovi, který se významně zasloužil o obnovu 

zdejších okolních lesních porostů. Více se o něm dovíte na stanovišti č. 2, ke kterému se dostanete buď po zpevněné 

lesní cestě Příčné, procházející přes dřevosklad nebo po nezpevněné cestě lesem, která se na výše uvedenou cestu 

napojuje asi po 1 km.  



 

2. Lesní komplex „Dúbrava“ na západ od dolního toku řeky Moravy mezi městy Bzenec, Vracov a Hodonín byl tvořen 

dle historických pramenů původně dubovými lesy (13. století). Tyto byly při osídlování mýceny bez následné obnovy   

a poškozovány pastvou dobytka. Jejich stav se ve středověku stále zhoršoval. Počátkem 19. století se zde vyskytovaly 

jen jednotlivé stromy, pahýly pařezů a velké plochy bez porostů. Větrné bouře uváděly do pohybu obnažené písky, 

které postupně pokrývaly okolní zemědělské pozemky tzv. „Moravské Sahary“. 

Po celé řadě neúspěšných pokusů dosáhl při znovuobnovení lesních porostů dobrých výsledků až lesmistr Jan Bedřich 

Bechtel (1800 – 1868), který byl v roce 1825 jmenován nadlesním ve Bzenci a působil zde až do roku 1865. Vyzkoušel 

zde různé druhy síjí i sadeb mnoha druhů lesních dřevin. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při výsadbách jednoletých 

semenáčků borovice lesní po celoplošné přípravě půdy s klučením pařezů. Mezi řadami stromků se zemědělsky 

hospodařilo, převážně se pěstovaly okopaniny. Na bohatších půdách odrůstaly i sazenice dubů, ve vlhčích lokalitách 

potom i olše a bříza. Podle záznamů J. B. Bechtela se do roku 1849 podařilo obnovit lesy na ploše větší než 998 ha                    

a vylepšit porost na téměř 1348 ha. Bylo spotřebováno 4,5 milionu semenáčků borovice lesní a 116 tis. kusů břízy. 

Práce si vyžádaly bezmála 38 tisíc dnů lesních dělníků a 3 tisíce dnů potažních. Tyto údaje ukazují obrovské úsilí našich 

předků o znovuobnovení lesů a zlepšení stavu zdejší krajiny. Jako výraz uznání celoživotní práci v našich lesích byl 

odhalen poblíž silnice Bzenec – Strážnice J. B. Bechtelovi pomník (stan. č. 1) a také ponechán porost borovice lesní, u 

kterého se právě nacházíte, založený v letech 1830 – 1840 v době jeho zdejšího lesnického působení.  

V současné době je stále využíváno při zalesňování extrémních lokalit Vátých Písků zkušenosti minulých lesních 

hospodářů. Vpravo od silničky Příčné, po které budete procházet k dalšímu stanovišti, jsou v lesních porostech 

viditelné deprese (poklesy) půdního povrchu, které jsou důsledkem těžby uhlí v minulosti Za dolem Litner, kde se 

nachází rekreační areál, můžete najít v blízkosti turistické trasy památný strom – Žilkův dub, se kterým je spojena místní 

lidová pověst o loupežníkovi Žilkovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borovice lesní 

Strom s rovným, plnodřevným, 20 - 25 m vysokým kmenem a vysoko posazenou korunou, má hluboký kůlový kořen. 

Mladá kůra v horní třetině vzrostlého stromu je červenožlutá, papírově odlupčivá, později se odzdola nahoru 

proměňuje v silnou červenohnědou borku. Jehlice jsou ve svazečcích po dvou. Kvete v květnu, semeno zraje 2. rokem 

v říjnu – listopadu, vylétává 3. rokem v březnu až dubnu. Borovice lesní je velmi světlomilná dřevina, všeobecně je 

mimořádně přizpůsobivá a odolná vůči mrazu a vedru. Její dřevo se zlatavou bělí a červenohnědým jádrem, bohaté 

pryskyřicí, je oblíbené ve stavebnictví, nábytkářství a jako důlní dříví.  



 

3. Až na výjimky byly okolní lesní porosty „Doubravy“ založeny umělou sadbou na celoplošně připravených plochách. 

Zralé lesní porosty borovice lesní byly těženy holosečně, mýtní věk se pohyboval okolo 100 let. Tento věk určují 

zákonné předpisy dle stanovištních podmínek jako optimum z hlediska kvantity (přírustu) a kvality vyprodukované 

dřevní hmoty. Celková výše těžby je stanovena závazně pro desetileté období v tzv. lesním hospodářském plánu                         

a schválena státní správou lesního hospodářství. Holé seče jsou realizovány do maximální výměry 2 ha. Po těžbě je 

vyklizován klest pálením či štěpkováním nebo drcením. Celoplošná příprava začíná vyklučením, tj. vytrháním pařezů 

včetně kořenových systémů, následuje zahrnutí této dosud nevyužitelné hmoty do půdy a hrubé urovnání plochy. 

Hlubokou orbou rygolovacím pluhem do hloubky až 80 cm je provzdušněn svrchní horizont při současném promíchání 

humusu a potlačování buřeně. Dočišťováním od zbytků dřevní hmoty a smykováním končí příprava k sadbě. 

V minulosti byly na plochách ponechávány tzv. „valy“ vzniklé z kořenové hmoty, která nebyla ukládána pod povrch 

půdy. Byly orientovány tak, aby po rozložení organické hmoty mohly sloužit jako rozčleňovací, případně obslužné cesty. 

Jsou dosud zřetelné v porostech starších deseti let. Zejména pro velký úbytek produkčních ploch bylo od této 

technologie upuštěno. Na takto připravené paseky jsou dvouřádkovým sázecím strojem vysazovány sazenice, resp. 

semenáčky lesních dřevin. Nejlepších výsledků je dosahováno, tak jako v historii, při použití jednoletých semenáčků 

borovice lesní. Tento sadební materiál s malou plochou transpirační a dobře vyvinutým kořenovým systémem nejlépe 

odolává extrémním podmínkám. Na povrch půdy bylo v letním období naměřeno až 60 °C při styku půdy s kořenovým 

krčkem rostlin, přičemž průměrné roční úhrny srážek se pohybují jen málo nad 500 mm a jsou během roku nevhodně 

rozloženy, takže jsou časté přísušky během vegetačního období. V minulosti bylo vysazováno i více než 20 tisíc 

borových semenáčků na 1 ha, v současné době je to 11 tisíc kusů. Ke zlepšení meliorační funkce porostu a jeho 

zpevnění jsou vysazovány různé listnaté dřeviny, nejčastěji jsou to dub, lípa a bříza. Cílem je vypěstování stabilního, 

kvalitního, druhově pestřejšího lesa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

4. Na stanovišti č. 3 jsme se seznámili s nejrozšířenějším způsobem zakládání zdejších lesních porostů, tj. výsadbou 

malých – jednoletých semenáčků borovice lesní na celoplošně vyklučené plochy, stejně jako to prováděl již v první 

polovině 19. století lesmistr J. B. Bechtel při obnově zdejších lesů. V historii bylo již několikrát snahou lesníků od těchto 

nákladných způsobů upustit, ale poněvadž se jedná o extrémní lokality s vysokými teplotami, nízkými srážkami                            

a vysýchavými půdami s velmi malým obsahem humusu, výsledky byly většinou problematické. Přesto nabízí příroda 

v omezené míře na některých lokalitách možnosti využití tzv. přirozené obnovy lesa, kdy následný porost vyrůstá ze 

semen zralých mýtních porostů. Při podrostním hospodářském způsobu vzniká nový porost pod clonou mateřského 

porostu, při hospodářském způsobu násečném vzniká v blízkosti porostní stěny jak na ploše holé, tak i pod ochranou 

těženého porostu. V současných podmínkách, kdy jsou koruny starších porostů značně prosvětlené a půdní povrch je 

pokryt téměř souvislým drnem travin (většinou třtina křovištní), je nutná, pro umožnění vyklíčení alespoň pomístná 

příprava půdy. Nejčastěji jsou realizovány pruhové přípravy oddrnovacími pluhy či frézami, možné je i potlačení buřeně 

pomocí herbicidů.  

Mimo celoplošných příprav je příprava pruhová v posledních letech v omezeném rozsahu realizována i na některých 

menších plochách před výsadbou umělou. Všechny tyto způsoby najdete v okolí tohoto stanoviště.  

Výchova mladých lesních porostů začíná prořezávkami. Borovice vyžaduje pro docílení kvalitní dřevní hmoty pěstování 

v poměrně značné hustotě. V prvním prořezávkovém zásahu, prováděném zpravidla do 10 let od založení, jsou 

vyřezáváni nekvalitní jedinci, kteří svým rozrůstáním do šířky nebo výškovým předrůstáním škodí kvalitním úrovňovým 

stromkům. V dalších zásazích se mimo těchto, zejména pro zvýšení stability, redukuje také celkový počet jedinců na 

jednotku plochy tak, aby po posledním prořezávkovém zásahu bylo pokud možno stejnoměrně rozmístěno po ploše 

na 1 ha 3 – 4 tis. stromků. Při všech výchovných zásazích je také upravována dřevinná skladba, přičemž jsou 

podporovány především cenné listnaté dřeviny (dub, buk, lípa ale i bříza), které se v konkurenci s borovicí jinak 

z porostů vytrácí.  

Při podchodu železniční tratě se budete pohybovat v chráněném území národní přírodní památky Váté písky.                                

O společenstvech vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů se více dovíte na informačních tabulích na okrajích 

tohoto území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lípa srdčitá 

Statný strom s poměrně drobnými, dlouze řapíkatými listy jejichž čepele jsou nesouměrně srdčitě okrouhlé, 4 – 7 cm 

velké, na obvodu ostře pilovité. Květenství (vidlany) jsou vícekvětá (3 – 16 květů). Je to významná evropská dřevina, 

využitelná ve farmacii, včelařství a v řezbářství. Ve zdejších lesích se lípa srdčitá používá jako meliorační dřevina.  



 

5. Borovice lesní je jednou z nejrozšířenějších dřevin s areálem výskytu na 1/3 severní polokoule, v České republice 

roste na 17,5 % plochy lesů. Je dřevinou kontinentálního charakteru, netrpí teplotními extrémy. Vzhledem ke své malé 

půdní náročnosti se s úspěchem pěstuje jak na stanovištích suchých, písčitých a kamenitých, tak na hlínách, půdách 

minerálně bohatých, podmáčených až rašeliništních. Pro její snadnou obnovu i na velkých plochách a dobrou 

využitelnost v dřevozpracujícím průmyslu, byl její původní areál výskytu značně rozšířen. Borovice je slunnou dřevinou 

a má sklon k tvorbě rozložitých korun, silného ovětvení a tím sukatých kmenů, zejména při malé hustotě porostů. Po 

prvních výchovných zásazích (prořezávkách) následuje výchova probírkami přibližně od věku 30 let. V prvních 

probírkových zásazích postupujeme podle obdobných zásad jako v prořezávkách, jsou odstraňováni nevhodní                              

a poškození jedinci v úrovni a nadúrovni, v pozdějším věku přecházíme na pozitivní výběr v úrovni, kdy opatrnými 

mírnými zásahy v úrovni uvolňujeme 300 – 400 ks vybraných nejkvalitnějších stromů, poněvadž silnější zásahy v tomto 

období způsobují celkové ztráty na produkci. V podúrovni se vybírají odumírající jedinci, kteří jinak nejčastěji 

podlehnou hmyzím škůdcům nebo poškození mokrým sněhem. Cílem je dopěstovat do mýtního věku 200 – 300 stromů 

silných dimenzí v co nejlepší kvalitě (rovné, bez suků), které poskytnou pro člověku příjemnou a v přírodě 

znovuobnovitelnou surovinu k dalšímu využití.  

Z hub škodících na borovici se vyskytuje kořenovník vrstevnatý, václavka a především sypavka borová, která periodicky 

poškozuje mladé lesní porosty defoliací značné části transpiračních orgánů, kdy opadají veškeré jehlice mimo poslední 

ročník. Z hmyzích škůdců jsou to kůrovci lýkohub sosnový, lýkohub menší a lýkožrout vrcholkový, souše často vykazují 

znaky přítomnosti krasce borového. Terminální výhony bývají poškozovány obalečem prýtovým nebo napadením rzí 

sosnokrutem. Na mladých lesních porostech v posledních letech periodicky způsobují největší škody ponravy chrousta 

maďalového, které žírem na kořenových částech rostlin způsobují jejich zničení na velkých plochách. Ochrana porostů 

je v současné době účinná jen leteckým chemickým zásahem v době rojení, což bývá 1x za 3 – 4 roky. Ve zdejší suché 

oblasti s četnými vysokými teplotami dochází hlavně neopatrností lidí k nebezpečným lesním požárům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Oblast Vátých písků se nachází v Dolnomoravském úvalu v nadmořské výšce 172 – 215 m. Je tvořena rozsáhlou 

rovinou, ze které vystupují malým převýšením jednotlivé duny. Východní okraj spadá prudkým svahem do aluvia řeky 

Moravy. Průměrná roční teplota je 9 °C, v průběhu roku jsou průměrné měsíční teploty od -2 °C (leden) do 19 °C 

(červenec). Geologickým podložím jsou pliocenní vrstvy, které byly v kvartetu řeky Moravy překryty vátými písky 

s maximální hloubkou v této oblasti až 25 m, směrem k západu se vrstva snižuje na 2 – 3 m (podél silnice Vracov – 

Kyjov). Půda je ohrožena větrnou erozí a velký význam má existence lesů z hlediska půdoochranného. Chemismus 

zdejších písků zkoumal profesor katedry pedologie VŠZ v Brně J. Pelíšek s tím výsledkem, že vzorek vykazoval nejvíce 

shodných znaků při srovnání chemického složení s písky různých pouští světa s pískem nacházejícím se v africké poušti 

Sahara. 

Ve schváleném dobývacím prostoru Vracov, kde se nyní nacházíte, se v pískovně Bzenec-Přívoz těží písek pro stavební 

a sklářské účely od šedesátých let minulého století. Celková plocha dotčená těžbou přesahuje 70 ha lesních pozemků, 

přičemž více než 50 ha bylo již rekultivováno technicky i biologicky – zalesněním. Většinou byly plochy opět zalesněny 

borovicí lesní, na dně pískovny, kde se projevuje vysoká hladina spodní vod rekultivační plán počítá s využitím 

listnatých dřevin, jako jsou topoly, vrby a olše. Využívá se přirozeně vzniklých nánosů. 

Ve zdejších lesích žijí z lovných druhů spárkaté zvěře především zvěř srnčí a prase divoké. Přechodně se objeví též zvěř 

jelení. Z drobné zvěře potom zajíc, bažant, kachna divoká a husa polní. Na neupraveném toku meandrující řeky Moravy 

jsou hlavně v zimním období časté návštěvy početných kolonií nejrůznějšího vodního ptactva. Pro zachování 

přirozeného vývoje koryta řeky bylo po obou jejích březích vyhlášeno chráněné území v kategorii přírodní památka – 

Osypané břehy o celkové výměře 76 ha. K ochraně hnízdního areálu volavek popelavých, luňáků hnědých, rarohů 

velkých a dalších druhů ptáků byla vyhlášena na pravém břehu řeky Moravy přírodní rezervace Oskovec. V blízkosti 

toku řeky se také trvale usadil bobr evropský. 

Děkujeme za návštěvu a projev zájmu o naše životní prostředí a těšíme se opět na Vaši návštěvu v našich krásných 

lesích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://lesycr.cz/naucna-stezka/vate-pisky/ 


