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NAUČNÁ STEZKA CVILÍN
Lesní správa
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covišť, oblastních inspektorátů. Druhý stupeň zahrnuje 85 lesních správ,
5 lesních závodů, 1 semenářský závod a 6 oblastních správ toků. Lesní správa
Město Albrechtice obhospodařuje 16,5 tis. hektarů státních lesů na území
o rozloze 55 tis. ha při hranici s Polskem mezi obcemi Heřmanovice, Krasov,
Býkov a Úvalno, s centrem v Městě Albrechticích.
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