
Pěstování lesů IV. ročník 
 
 
 

Modul 6  

Hodina 54. 

Diferencovaná pěstební technika lesních porostů 



• Rekreační lesy    
rekreační funkce lesa je  jednou z nejčastěji 

využívaných funkcí lesa (dále poroste),  

největší význam má v okolí velkých měst (načerpání 
energie, uklidnění, odpočinek). 

– základní hospodářská opatření:  

» Trvale udržitelné hospodaření. 

» řádné hospodaření (jsou to lesy hospodářské). 

» prostupnost lesa a klid.  

 

Pěstební technika v lesích              
zvláštního  určení 
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• Rekreační úprava porostního prostředí: 
Uvolňování průchodnosti a průhlednosti lesa (cesty a 

jejich okolí, průhledy, aleje , hlavně u demonstračních 
objektů), 

údržba a budování cílených výhledů v lesích,  

drobné odpočinkové plochy (lavička) v okruhu 
významných porostních prvků (borovice, zákoutí, 
směrovky, 

vytváření a údržba palouků (dřeviny, kosení), 

dočasné využití manipulačních ploch (parkoviště), 

obnova, budování a údržba rozhleden (Lipová skalka). 

 

Rekreační lesy 
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• Rekreační úprava lesní cestní sítě (návštěva 
zajímavých míst, sport). 

Údržba stezek, pěšin, chodníků, 

lyžařské běžecké trasy, trasy pro orientační běh, 
cykloturistiku, jízdu na koni. 

• Péče o účelové stavby a objekty (kulturní památky, 
pomníčky, pamětní desky, lesní železnice, meliorace, 
skanzeny. 

Vytváření tábořišť a zabezpečených ohnišť - najít 
vhodné místo, odpovědnost  za provoz (odpadky, 
bezpečnost). 

 

Rekreační lesy 
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Drobné odpočinkové  stavby a zařízení, 
parkoviště a odstavné plochy (U laviček, u polesí, 
Antoníček, u rybníků), 

budování informačních tabulí (pravidla chování), 
rozcestníků a poutačů, 

budování naučných stezek (přiblížit hospodaření 
v lesích, významné lokality, dotace), 

šíření osvěty – v médiích, jak se v lese chovat       
(i v lese rekreačním nejde dělat všechno), 

zvýšená ochranná služba. 
 

Rekreační lesy 
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V blízkosti měst, lázní, turistických a rekreačních 
center, většinou ve vlastnictví zařízení, obcí a 
měst. 

Maximální estetický účinek zařízení                  
i hospodaření. 
Cesty, lavičky, odpočívadla, altány. 

Výběrný způsob hospodaření, výsadby dřevin 
podle účelu, úprava druhové skladby                    
a hustoty, likvidace těžebního odpadu. 

Parkové lesy 
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