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1. ÚVOD
Ročníkovou práci o lese jsem si vybral z toho důvodu že už od malička se pohybuji po

lese a kolem dřeva. Před 3 roky jsem se naučil dělat s pilou. Máme doma 2 pily a teď

jsme zainvestovaly a koupily si traktor domácí výroby. Když je potřeba udělat více

práce tak si traktor půjčujeme od kámoše.
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2. Lesy v České republice

Lesy pokrývají 33,1% plochy v ČR, celkem je to 2 613 594ha. Každoročně se plocha

lesů zvětší o 0,05% to je 1500ha. Lesy v ČR obsahují přes 70% lesní porostů jsou lesy

jehličnaté (50% smrkové a 16% borové) A přes 27% lesní porostů jsou lesy listnaté

mezi nimiž jsou zastoupeny bukové 9% a dubové 6%.

Firmy lesů České republiky

Lesy ČR-Podnik Lesy České republiky obhospodařují více než 1,2 mil.ha státního

lesního majetku a sídlí v Hradci Králové

Mp lesy - (Mensdorff Pouilly) Obchodní společnost MP LESY byla založena v roce

1993. V součastné době obhospodařuje 4822ha lesních porostů v okolí města

Boskovice a v centrální části Drahanské vrchoviny. Sídlo se nachází v Benešově u

Boskovic.

3. Výsadba a obnova lesů

 les můžeme založit na lesních pozemcích a to po vytěžení lesa

 v tom případě se jedná o obnovu lesa

Zalesňování pozemků

 zalesnit pozemek do 2 let od nabytí první moci rozhodnutí

 Zajistit kulturu do 7 let od nabytí první moci

Obnova lesních porostů

 Porost obnovujeme na holině vzniklé těžbou, živelnou katastrofou nebo

postupně pod porostem



7

Při obnově lesa musíme učinit tyto kroky:

Odstranit klest

 Pálením – klest snesený na hromady se spálí

 Drcením – silné zemní frézy klest rozdrtí

 Kumulace – snesením klestu na hromadu do valů

 Odvoz – klest se vyveze na hromadu a pak se prodá na rozdrcenou štěpku

Připravit půdu

 půda se musí po pálením klestu nebo drcením nechat uležet

 plochy po odvozu nebo drcením vyžadují vždy přípravu půdy ručně

Nakoupit sadební materiál

Pro obnovu a zalesnění lesa mohou být použity měkké nebo tvrdé sazenice

Měkké

 z jehličnatých dřevin- smrk, borovice

 z listnatých dřevin- topol, lípa, vrba

Tvrdé

 buk, dub, habr

Výsadba

 A teď se lesník může pustit do výsadby

Sazenic musí být saženy v řadách
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Péče o les

 Zajištění lesního porostu-jedná se o několik prvních let od výsadby sazenic

 Ochrana lesních porostů-Pravidelná kontrola lesa

 Výchova lesních porostů-Prořezávky a probírky nekvalitních a nevhodných

stromů

4. Těžba

Těžbu dřeva rozdělujeme na:

 Těžba mýtní- slouží k obnově porostů

 Těžba před mýtní- slouží k výchově porostů

 Těžbu nahodilou- slouží k odstraňování poškozených stromů

Čím můžeme těžbu provádět:

 Motorová pila – používá se v hůře přístupných místech, např. v kopcích nebo

v zasázených oblastech kam nemůžou stroje

 Harvestor – většinou se používá na rovinách, ale může i v kopcích při jištění
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Odtah a odvoz z porostu na požadované místo:

 Dřevo se pomocí traktoru nebo vyvažecky odveze na požadované

místo

 Z kopců se dřevo dotáhne pomocí koní nebo jsou použity vyvážečky

s kolopasy nebo upevněny na laně

5. Zdroje

Vlastní zkušenosti z prací v lese

https://infoolese.cz/

https://lehttp:/

/www.mplesy.cz/o-nassycr.cz/

Knižní zdroje:

Ekologický přírodopis 6: pro 6. ročník základní školy

Kvasničková Danuše rok 2009 ISBN 978-80-7373-056-7

Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník
Štiková Věra rok 2015 ISBN 978-80-7289-728-5

6. Závěr
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat panu učiteli Nečasovi za jeho pevné nervy

při vypracování ročníkové práce. Ve své ročníkové práci jsem vám zmínil něco málo k

základům v lese. Dále jsem vás seznámil s postupem při práci v lese. Díky téhle práci

jsem se dozvěděl spoustu nových věcí které jsem doposud o lese nevěděl.Získal jsem

další zkušenosti s Wordem a internetovými stránkami.

https://infoolese.cz/
https://lesycr.cz/
https://lesycr.cz/
https://lesycr.cz/
https://lesycr.cz/
https://lesycr.cz/
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7. Resumé
I chose this topic because I also work in forest on self production and production for

state saws and for sale to other countries. For a while I thought that I would work in the

forest as well but as soon as I disappear from the forests there will be nothing to do.


