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1. Úvod 

1.1 Cíl bakalářské práce 

        Na téma Analýza lesnického hospodaření na revíru Přebuz (LS Kraslice) bylo dosud 

zpracováno poměrně hodně literatury, která by poskytovala souhrnný přehled o tomto tématu. 

Tato práce by tedy měla být jakýmsi přehledem charakteristik a způsobů práce na revíru 

Přebuz.   

        Lesnické hospodaření je v České republice poměrně dobře vyuţívané s ohledem na 

šetrné zacházení na lesní ekosystémy. Nutno však také poukázat na minulé století, které mělo 

nejen na revíru Přebuz negativní následky, díky průmyslovým exhalacím, vysokým stavům 

jelení zvěře apod. Díky těmto neblahým účinkům na lesní ekosystémy se začali negativně 

projevovat i abiotičtí činitelé, které narušené porosty snadno vyvraceli a lámali. Takţe dalším 

cílem této práce je poukázat na tuto problematiku, především na revíru Přebuz, ale i v celé 

naší republice.  

        Především problémy jako jsou jiţ zmíněné exhalace, které se vztahují na lesní 

ekosystémy se budou projevovat ještě velmi dlouho po utlumení těchto činitelů, ke kterému 

došlo v devadesátých letech minulého století. Podotýkám, ţe vlivem depozic dusíku se 

předpokládá proces acidifikace lesních půd, coţ by mohlo mít negativní účinky na stabilitu 

lesních porostů. 

        V současné době je stav jelení zvěře, která má na loupání největší vliv, postupně 

usměrňován. Avšak v minulých letech (především let 80. a 90.) bylo loupáním poškozeno 105 

tisíc hektarů redukované plochy smrkových porostů. Porosty jsou pak prolamovány větrem, 

sněhem i námrazou. Neúměrně vysoké stavy jelení zvěře způsobují škody, které dosahují 

miliardových hodnot.  Loupání se dá však snadněji zabránit, anebo bude poškození kmene 

trvat jen do jeho smýcení. Zabránit se tomu dá nejlépe preventivně, tím ţe se budou sniţovat 

stavy zvěře do optima a nedopustilo se tak novému poškození. Na revíru Přebuz existuje 

několik ploch, které sleduje VÚLHM a zkouší nové prostředky, které by odradili zvěř od 

loupání a šíření houby. Jedná se především o mladší porosty jako jsou mlaziny a tyčkoviny. 

 

 

 

 




