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ZemZeměěpisnpisnéé úúdaje daje ČČRR

Rozloha Rozloha -- 7878 867 km867 km ²² ((113.113. mmíísto nasto na svsvěěttěě))

V souV souččasnasnéé dobdoběě se lesy se lesy ČČR rozklR rozkláádajdajíí na plona plošše e ⅓⅓ nanaššeho eho úúzemzemíí



LESY LESY ČČR R –– (historie, význam)(historie, význam)

Lesy jsou nedLesy jsou nedíílnou soulnou souččááststíí nanašíší zemzeměě, ve kter, ve kteréé plnplníí celou celou řřaduadu
neocenitelných funkcneocenitelných funkcíí, kter, kteréé jsou spojeny s ujsou spojeny s užžitky a pitky a přříínosy pronosy pro
ččlovlověěka. Od pradka. Od pradáávna poskytovaly vna poskytovaly ččlovlověěku ku řřadu organickýchadu organických
materimateriáállůů, pot, potřřebných kebných k jeho jeho žživotu.ivotu.

Význam lesVýznam lesůů pro pro ččlovlověěka se postupnka se postupněě mměěnníí s vývojem lidsks vývojem lidskéé
spolespoleččnosti pnosti přředevedevšíším s vývojem poznm s vývojem poznáánníí a mya myššlenleníí..

V nejstarV nejstaršíších dobch dobáách poskytoval les dch poskytoval les dřřevo, lov, lesnevo, lov, lesníí plody,plody,
pastvu pro dobytek a vpastvu pro dobytek a vččely. Ve stely. Ve střředovedověěku se z lovu zvku se z lovu zvěřěře jakoe jako
zdroje potravy stzdroje potravy stáávváá zzááliba a lovectvliba a lovectvíí se stse stáávváá spolespoleččenskouenskou
zzáábavou nejvybavou nejvyššíšších spolech společčenských vrstev, kterenských vrstev, kteráá zpzpěětntněě ovlivnilaovlivnila
podobu krajiny zalopodobu krajiny založženeníím bam bažžantnicemi a oborami. antnicemi a oborami. 



ZmZměěny v ny v žživotnivotníím prostm prostřřededíí ččlovlověěkaka

Lesnatost Lesnatost ČČRR –– pokrytí lesními porosty. Na obrázku je patrný
rozdíl v rozmezí od středověku po novověk.
V současné době se lesy ČR rozkládají na       
našeho území.
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ProcentuProcentuáálnlníí zastoupenzastoupeníí ploch v ploch v ČČRR

Využití plochy ČR

11% 2%

54%

33%

Zemědě lská p ůda (pole, louky, pastviny) -   42 820 km2 = 4 282 0 00 ha

Lesní p ůda -  26 290 km2 = 2 629 000 ha

Ostatní p ůda (vodní plochy,…) -  8 480 km2 = 848 000 ha

Zastav ěná půda -  1 280 km2 = 128 000 ha

pozn. 1 km2 = 100 ha (hektarů)



Pohled na lesnPohled na lesníí porosty v horporosty v horáách Jesench Jesenííkkůů
(Dlouh(Dlouhéé strstráánněě) s ) s MedvMedvěěddíím hm hřřbetembetem v pozadv pozadíí
(1 261 m.n.m.)(1 261 m.n.m.)



Podíl vlastnictví lesů v ČR

V las tn ic tv í les ů  v  ČR
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D osud  nevyřešeným  p rob lém em  je  170  000  ha  lesů (1  700  

km 2), nárokovaných církví, to  je  6 ,5%  p lochy lesů v ČR.



Druhová skladba lesů



LesnLesníí šškkůůdci dci 

KKůůrovcirovci –– povapovažžujujíí se za nejnebezpese za nejnebezpeččnněějjšíšího ho 
lesnlesníího ho šškkůůdce. Napaddce. Napadáá jak nemocnjak nemocnéé čči i 
odumodumřřeleléé stromy tak i zdravstromy tak i zdravěě žžijijííccíí stromy a stromy a 
zpzpůůsobuje tak jejich postupnsobuje tak jejich postupnéé odumodumíírráánníí. Po . Po 
vvěětrných trných čči sni sněěhových kalamithových kalamitáách, kdych, kdyžž
vyvrvyvráácencenéé a poa pošškozenkozenéé stromy nemohou být stromy nemohou být 
dostatedostateččnněě rychle zpracovrychle zpracováány, anebo kdyny, anebo kdyžž leležžíí
v lese zejmv lese zejmééna v letnna v letníích mch měěssííccíích znach značčnnéé
mnomnožžstvstvíí napadennapadenéého dho dřříívvíí, m, můžůže doje dojíít k t k 
masovmasovéému rozmnomu rozmnožženeníí kkůůrovce. Proto je rovce. Proto je 
nutnnutnéé zajistit vzajistit vččasný odvoz dasný odvoz dřříívvíí z lesa. z lesa. 

LesnLesníí porosty ohroporosty ohrožžujujíí nněěktekteřříí šškkůůdci, my se zmdci, my se zmíínnííme o jednom z nichme o jednom z nich



ZajZajíímavost z lesmavost z lesůů ČČRR

PPřřehled nejvehled nejvííce sbce sbííraných lesnraných lesníích plodin v lesch plodin v lesíích ch ČČR v obdobR v obdobíí
1997 1997 -- 19991999

344843,4287238,4256035,3Celkem

1493,21182,6952,2Bezinky
1051,2510,6720,9Brusinky
1442,31382,3961,7Ostružiny
1973,52604,92024Maliny
9731372710,35858,7Borůvky
188020,2157817,7151017,8Houby
mil. Kč1 000 tmil. Kč1 000 tmil. Kč1 000 t

199919981997

RokSběr 
lesních 
plodin

pozn. hodnoty jsou uvedeny v tunách a Kč



Zajímavost
(čísla ve světovém lesnictví)

Lesy pokrývají asi 29–30 % povrchu pevnin světa, což představuje 4
miliardy ha lesa. Bez zásahů člověka by se les přirozeně vyskytoval
na 36 % rozlohy souše. To znamená, že člověk už stačil odlesnit 
6% rozlohy kontinentů, což představuje cca 800 miliónů ha lesa.
Každým rokem je z povrchu země odstraněno cca 13 milionů
ha lesa, což představuje každou vteřinu plochu jednoho
fotbalového hřiště. Větší část odlesněného území je zpravidla
přeměněna na zemědělskou půdu. Částečnou kompenzací těchto
nemalých ztrát dochází například k umělému zakládání lesních
plantáží, obnově krajiny a přirozenému rozšiřování lesa, díky těmto
přírustkům se  roční úbytek výměry lesních porostů snižuje asi na 
polovinu, tedy na 7,5 milionů ha.

pozn. 1 ha = 100 arů = 10 000 m2       (pro představu: hektar je čtverec o hranách 100 m),  plocha fotbalového hřiště: 100 * 65 m = 0,65 ha



Pohled na věž Pradědu z Dlouhých strání
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Metodický list

Žáci shlédnou prezentaci, kde se jim dostávají důležité informace o našem
stavu lesního hospodářství z pohledu historie až po současnost.

Vyučující žáky seznamuje nejenom se základními geografickými  údaji ČR,  ale
i s funkcemi lesa spojenými s přínosy pro člověka.

Vyučující vysvětlí uvedené grafy, kde seznámí žáky například se skladbou
lesních porostu v ČR,  procentuálním podílem ploch či podílem vlastnictví lesů
na našem území.

V neposlední řadě vyučující prezentuje tabulku, která vypovídá o sběru lesních
plodin. 

Cílem prezentace je, si uvědomit, že lesy jsou nedílnou součástí krajiny a také
jak je pro nás pro člověka, les důležitý a to nejen z pohledu životního prostředí.



ZZáákladnkladn íí šškola, Bruntkola, Brunt áál l 
RýmaRýma řřovskovsk áá 1515

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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