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RUSKÝ HŘBITOV
Nachází se uprostřed lesů na severním úpatí 
Orlíku, kde byl za druhé světové války vybudován 
zajatecký tábor. Po skončení války a odsunu 
Němců byly objeveny ve zdejších lesích 
roztroušené hroby ruských zajatců. Ostatky 
mrtvých byly v roce 1948 vyzvednuty 
a převezeny do nově založeného hřbitova ruských 
zajatců. Poslední rekonstrukce proběhla roku 

1999. Dnes je Ruský 
hřbitov u Rejvízu zapsán 
v seznamu kulturních 
památek a pečují o něj 
Lesy ČR, s.p. Hradec 
Králové, Lesní správa 
Jeseník.

1, 2 - baráky zajatců
3 - kuchyně, jídelna
4 - budova dozorců
5 - umývárny, záchody
6 - kůlna pro nářadí a materiál
7 - márnice
8 - brána
9 - hlídková věž
10 - ostnatý drát
11 - velitelství tábora
12 - ruský hřbitov
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naučná stezka

Kde u nás vlastně rostou přirozené smrkové lesy? 
Vyskytují se hlavně ve vyšších polohách, od 1100 m n. m. 
až po horní hranici lesa. Tato oblast zabírá přibližně 
5% rozlohy CHKO Jeseníky. Najdeme je také na místech, 
kde se jiným dřevinám nedaří, na podmáčených půdách 
v okolí rašelinišť. Ve zdejším území rostou podmáčené 
a rašelinné smrčiny hlavně na území NPR Rejvíz. Jsou to 
poměrně druhově chudé lesy s mohutně rozvinutým 
mechovým patrem.

Tmavé hvozdy, tak si představujeme lesy, ve kterých číhali na pocestné lapkové z Drakova či 
Kobrštejna. Tak to se moc nezměnilo, takhle nějak asi vypadal ten strašidelný tmavý hvozd. 
Ve skutečnosti jsou dnešní smrkové porosty dílem člověka. Vysázel je postupně jako 
náhradu za převážně bukový les, který tu býval dříve. Dřevo statných buků bylo zpracováno 
v milířích na dřevěné uhlí k tavení železné rudy ve zdejších vysokých pecích v 19. století. 
Buku postupně ubývalo. Bylo třeba jej nějak nahradit a smrk přece roste rychleji. 
A tak zatímco dříve bučiny s příměsí dalších dřevin, především jedle, modřínu a klenu, 
pokrývaly souvisle svahy jesenických hor, dnes najdeme bukové lesy jen místy.

TMAVÉ HVOZDY LOUPEŽNICKÉ

Smutný a téměř bez života. Kulturní 
smrkový les, který byl vysázen na velkých 
územích náhradou za přirozené listnaté 
a smíšené lesy, připomíná tak trochu 
kukuřičné pole. Malá rozmanitost 
stanovišť spolu s kyselým opadem 
umožňuje život jen malému množství 
rostlinných a živočišných druhů. Smrková 
kultura nabízí omezenou možnost 
zahnízdit ptákům. Doma se tu cítí jen 
několik druhů hub a brouk kůrovec. Žije si 
pod kůrou smrků a v tomhle lese se 
snadno přemnoží.

Pro oživení lesa je zapotřebí současné 
smrkové výsadby postupně nahradit 
smíšenými porosty s bukem, javory, jedlí, 
jilmem a smrkem. Ponechat v lese alespoň 
malou část ležícího dřeva a zachovat 
některé zdravé stromy na dožití.
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Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných 
krajinných oblastech ČR je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.


