
Severní část Českého lesa není 
oblastí se zvýšeným výskytem 
význačných skalních útvarů. Vr-
cholové partie místních kopců 
a hor jsou spíše ploché a kom-
paktní. 

Je to dáno geologickými pod-
mínkami vzniku tohoto poho-
ří, formováním krajiny v průbě-
hu jejich geologické minulos-
ti a vlastní geologickou sklad-
bou podloží. To zde tvoří pře-
vážně ruly a různé žuly, tedy ve-
směs kyselé horniny, předurču-
jící spolu s vláhovými poměry 
a nadmořskou výškou přiroze-
nou skladbu zdejších lesů z dře-
vin vyžadujících nebo snášejících 
takovou kombinaci přírodních 
podmínek, tedy zejména smrku, 
jedle a buku. Tyto podmínky zde 
dávají prostor pro existenci vel-
mi hodnotných lesů s vysokou 
zásobou kvalitního dříví.  Loka-
lita tak představuje prostor pro 
významný hospodářský potenci-

ál lesního hospodářství, který již 
pochopili naši předkové a i sou-
časní správci zdejších státních 
lesů jej nadále rozvíjejí.

Ale i zde je možné nalézt za-
jímavé a malebné skalní útva-
ry, které návštěvníkovi rozsáh-
lých lesů ozvláštní jeho pobyt. 
Na území Lesní správy Přimda  
je  nejzajímavějším místem lo-
kalita nazývaná Šelmberk. Jed-
ná se o soubor skalních výcho-
zů tvořených hrubozrnnými žu-
lami. Na dohled od sebe zde sto-

jí pět výraznějších skalek. Tyto 
skalní útvary byly velmi dlou-
hou dobu vystaveny nejrůzněj-
ším povětrnostním vlivům, ko-
nečnou podobu a charakter však 
těmto skalám vtisklo takzvané 
mrazové zvětrávání. Díky němu 
mají skály typickou bochánkovi-
tou skladbu tvořenou horizon-
tálními puklinami a na někte-
rých z nich se dokonce na vrcho-
lu vytvořil „mrazový hrnec“, co-
ž je relativně vzácně se vyskytu-
jící skalní prohlubeň.  Na nejjiž-

nějším skalním výchozu se kdy-
si vyskytoval strážní hrad, jehož 
viditelným pozůstatkem jsou zde 
ve skále vytesané schůdky, valy 
a příkop okolo. 

Lokalita Šelmberk se nachází asi 
jeden kilometr západně od lesní 
vesničky Ostrůvek (16 kilometrů 
západně od Tachova), které domi-
nuje bývalý lovecký zámeček vy-
stavěný Windischgrätzy. K samot-
ným skalkám vede z Ostrůvku na-
učná stezka Sklářství v okolí Lesné, 
která zároveň návštěvníkovi po-

skytne základní informace k dáv-
nému hrádku. Název Šelmberk 
může návštěvníky trochu mást, 
neboť nedaleko odsud na němec-
ké straně Českého lesa se nachází 
lokalita se skalními útvary nazva-
ná Schellenberg. Podobnost míst-
ních názvů není náhodná, kvůli 
existenci hradů v obou lokalitách 
relati vně blízko od sebe docháze-
lo k záměnám těchto lokalit, a tak 
místo na české straně zřejmě vy-
drželo svůj název od přeshraniční-
ho souseda.

Tip na výlet

LS Přimda zve za skalami do Českého lesa

Trasa je dlouhá asi pět kilome-
trů a prochází Horní Blatnou 
a okolím města. Po cestě nara-
zíte na celkem sedm informač-
ních panelů s texty o městě, 
okolí a o hornictví, a to v češti-
ně i v němčině. Stezka vás za-
vede z Horní Blatné na Blaten-
ský vrch, který se tyčí ve výšce 
1 043 m n.m. Jeho vrchol ještě 
zvyšuje dřevěná věž vysoká 21 
metrů. Ta poutníkům nabídne 
překrásný výhled do okolí. Tra-
sa potom klesá do Vlčích jam. 
Ty jsou pozůstatkem dolu Wolf-
gang, který byl největším dolem 
v okolí.  Stěny a stropy prople-
tených dávno nepoužívaných 
šachet se propadly. Vznikla tak 
25 metrů hluboká, 40 metrů ši-
roká a 200 metrů dlouhá prolák-
lina. Tajemnou atmosféru místa 
určitě podtrhují balvany na dně 
jámy, úzké trhliny nebo zbytky 

starých temných chodeb. Sou-
částí Vlčích jam je Ledová jáma, 
pozůstatek dolu Jiří. Dosahuje 
hloubky 15 metrů. Po celý rok 
se tu drží velmi nízké teploty 

a na dně propadliny leží takzva-
ný jeskynní led. Z Vlčích jam pak 
trasa vede zpět do města. Po-
slední zastávka se nachází v Mu-
zeu cínu.  

Už jste prošli naučnou stezku Vlčí jámy? Soutěž: poznáte strom roku 2010?

Šelmberk - skalní výchoz s pozůstatky hradu představuje možnost příjemné procházky

Také v tomto čísle pokračujeme v oblíbené čtenářské soutěži, ve které 
zodpovídáte otázky z lesního prostředí. Ta dnešní se týká dřeviny, která se 
pyšní ti tulem Strom roku 2010. 

Jedná se o strom většinou středních rozměrů s rovným, častěji zakřive-
ným kmenem a se vzdušnou, řídkou a nepravidelnou korunou. Dle stano-
viště může jít o statný strom nebo zakrslý keřovitý stromek. Dosahuje výšky 
maximálně 25 až 30 metrů a dožívá se nejvíce 100 až 150 let. Jeho kůra je 
v mládí bílá, hladká, ve stáří černá, hrubě rozpukaná. Květy jsou v jehnědách, 
samčí jsou převislé, nažloutlé, samičí jsou menší, hnědavé. Plodem jsou 
jednosemenné křídlaté nažky, které se skládají do rozpadavých šišti c.

Dřevo tohoto stromu je velmi výhřevné a cenné jako palivo. Před 
objevem uhlí jej hutníci využívali při tavení rud, dnes se využívá v truhlář-
ství na desky a dýhy.
Část dřeviny se používá při chorobách ledvin a močových cest, revma-

ti smu, zánětu či odvápnění kostí , podporuje také dobrou činnost slinivky 
a sleziny. Různé okrasné kulti vary se pěstují v parcích a zahradách.

Víte, o jaký strom se jedná?

a) Olše b) Bříza c) Javor

Odpovědi se svou zpáteční adresou zasílejte do 2. srpna na adresu 
soutez@lesycr.cz. Z těch správných vylosujeme tři výherce, kteří získají 
malé dárky od Lesů České republiky!

Výherci z minulého kola jsou Ludmila Mikolášková, Klatovy, Alena Er-
lebachová, Velké Hamry a Jiří Tvaroh, Smržovka.
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Šelmberk – lokali-
ta necelý jeden ki-
lometr západně od 
lokality Ostrůvek, v 
terénu jsou zbytky malého hra-
du na osamělém skalním blo-
ku. Skalku vysokou devět metrů 
obklopuje příkop a val. Vrchol je 
přístupný primiti vně vytesaným 
schodištěm.

Schellenberg – území se skal-
ními útvary na německé straně 
Českého lesa v Bavorsku. Pod-
le historických pramenů se hrad 
začal stavět nejdříve v Čechách 
(odtud Šelmberk), když to ale 
Karel IV. zjisti l, musel německý 
rytí ř stavbu ukončit a posunout 
se jihozápadně za hranice.
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