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Před m l u v a 

K úkolům Jednotného svazu českých zemědělců, patří mimo jiné 
U povinnost starat se o nejúspěsnější plnění úkolů svěřených lesnímu 
hospodářství. Jedním z těchto úkolů je krytí potřeby dříví včas a hod-
notným zbožím. Předpokladem úspěšného splnění tohoto úkolu je zhos-
podámit odvoz dřeva účelnými pomůckami a pracovními methodamA. 
•Na kladném průběhů odvozu dříví mají kromě průmyslu dřevozpracu-
jícího a spotřebitelů prvotní zájem obě složky organisované v Jednot-
ném svazu českých zemědělců, totiž jak činitelé lesní prvovýroby, 
jakožto producenti dřeva, tak činitelé zemědělské prvovýroby> jako 
jeho hlavní dopravci. 

Aby tedy JSÚZ přispěl k usnadnění a snazšímu provádění odvozu 
•dříví z lesů, požádal Společnost pro zvelebení dř e vař-
•sk é h o hospodářství v Praze, aby vypracovala pro ze-
mědělské nakladatelství »Brázda« spisek, který by názorně poučoval 
•o nejúspěšnějším provedení odvozu dříví a pomocných prací, které 
jsou s ním spojeny. Uvedená společnost se svého úkolu dobře zhostila 
<a dnes veřejnosti předkládá výsledek svojí práce. Je to spisek Ing. 
Dr. O. Lhoty, přednosty výzkumného ústavu pro lesnické dopravnictví. 
Křest spisku byl výstižně proveden otázkou »Jak vyvážíme dříví 
z lesů ? « 

Kniha má určitou část textu, v níž je čtenář stručně, ale výstižně 
poučen o tom, jak lze dopravu dřeva z lesních porostů usnadnit. To 
hlavní však je v druhé části spisku, v obrázcích i Tyto obrázky mluví 
daleko srozumitelněji než nejkrásněji napsané kapitoly, protože přímo 
ukazují, s čím a jak nutno pracovat, máme-li mít úspěch. 

Jsme přesvědčeni, že tato práce Společnosti pro zvelebení dřevař-
ského hospodářství v Praze bude vítanou pomůckou jak lesnické, tak 
i zemědělské veřejnosti a především povozníkům z povolání. 

S p ol ečno s t i p r o z v el eb en í dřevařského hos-
podářství v Praze i aut o r u díla Ing. D r. Lho-
to v i náleži za vzorné splnění úkolu, o jehož vyřešení byli Jednotným 
•svazem českých zemědělců požádáni, náš dík. 

Upozorňujeme, že JSGZ je ochoten pomoci zájemcům při obstará-
vání v knížce popsaných pomůcek a zařízení, potřebných k usnadněni 
odvozu dříví a zabývá se i plánem pracovati ku školení lidí, kteří se 
•zabývají odvozem dříví. 
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U v o d 
Pri odvozu dreva z lesa jest pro naše lesni hospodärstvi, pres rychl i 

vyvoj motorisace a zdokonalovani vozidel, stale ješte obtižn^m, avšak 
velmi duležitym dopravnim üsekem cesta pokäceneho kmene i ostat-
nich druhü dreva od parezu, tedy z m is ta, kde było drivi v lese vyro-
beno, až k sjizdne silnici. Pokacene a na rüzne druhy zpracovane 
drevo leži bud' hromadne v pasece (rubisku), anebo porüznu na roz-
licnych mistech težebnich (na pr. pri probirkach, sečich vybernych, 
prosjvetlovajcich. atip.). Zde jest zpravicßä zbavovano küry, upravo-
vano na jednx>tlivś dlruihy, rnefeno a čislbvamo, opatroväino nuagetkovoai 
značkou, a podle vyrobenyoh dru'hü byva pak sihromažd'ovano 
a rovnano na určđltem, pro nakładani prihodinem miste. Odtuđ 
muže pro naš prumysl cenna surovina dospeti hromadnou dopravou 
nejcasteji po silnici, jäko hlavni dopravni tepne, nebo po železnici, po 
pripade i vodni cestou na pilu, do tovaren drevo dale zpracujicich, 
do dolu a pod. Poloha shromaždište, k nemuž mä byt drivi vytaho-
vanim z paseky nebo z porostü prisunuto, musi byti vhodne volena 
tak, aby była pro dalsi dopravu co nejpriznivejši. Misto ma byti vzduš-
ne, suche a prostorne, nebot musi umožnit ne jen snadny dozor lesnim 
zamestnancüm, ale poskytovat i dostatecny prehled kupci dreva. 

Z paseky se dopravuji nejen lehči druhy, jako vlaknina (brusne) 
a palivove drivi, tyce, ale i vsechny ostatni težke druhy, jako vyrezy 
i cele kmeny; pri tom nutno dbati hlavne toho', aby ve smšru prisunu 
stojici kmeny, jejich povrchove koreny, nälet, podrost i lesni püda 
trpely co nejmene a aby ztraty vznikle poškozenim dopravovaneho 
zboži, były omezeny na nejmenši miru. Ponevadž tento dopravni usek 
od pafezu k vyvozni ceste nebyva zpravidla priliš dlouhy, muže byti 
präce — hlavne pri sv&ženi kratkeho drivi užitkoveho ä drivi palivo-
veho — obstaravana v priznivem terenu a zejmena na snehu lidskou 
silou s použitim jednoduchych pomücek. Pri doprave dreva z lesnich 
pioch, na nichž již vzniki prirozenym zpüsobem mlady porost, bude 
zäpotrebi mnohdy i složitšjšićh zafizerii. Rovnež prekäzky kladene 
horskym terenem vyžaduji často složi tych" a näkladnych pomücek. -
Podobne i v rovinach a pahorkatmäch je treba značne tažne siły 
k ovladnuti objemne a težke hmoty pokacenych kmenü nebo vyrezü; 
prąci pak obstarava obycejne zvlfeci potah, po pripade i motorickó. 
sila. Pro hroińadnou dopravu dreva z lesa po hlavni dopravni tepne 
bude vždy zapotrebi tažne stly kone nebo posleze v modernim doprav-
inictvi, zejmena na vetši vzdälenost, i sUy motoru. 
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1. D o p r a v a d r e v a l idskou si lou 

Pracovni sile lidske pripada v lese — bez zvlaštnich pomücek — 
jen menši podil na dopravš dreva. Tak podle svycarskych pokusü 
možno uvažovati, že ve stałem zamestnani pri vynääeni bremene v ro-
"vine (ohr. 1), muže zvftadnouti vyinaloženA Tidska sila podüe telesne 
zdatnosti dšlniku nejvyse 40 až 60 kg, kdežto pri vlečeni dreva po 
zemi 50 až 100 kg. Na svahu, kde lze doprävovany material jen vleči, 
možno počitati vzhledem k jakosti sucheho nebo vlhkeho pudniho 
povrchu, po pripadč i na snčhu, s tim, že sila jeanoho muže zvlädne 
premeno až 300 kg težke, dva muži mohou pak vleči bremeno o vaze 
-až 500 kg. Ńa vetšim spädu, umožnujicim samostatny skluz vlečeneho 
materialu, mohou byti zvladnuta i bremena mnohem težši. 

Proto všude tam, kde terenni, pudni a hospodarske pomery to dovo-
luj i , bude vyhodnejši vleči nejen slaby material odvetveny nebo ne-
odvetveny, upevneny a stazeny slabšim retezem, ale i polenove drivi, 
jehož pomerne značna vaha čini pri vynäseni znacny narok na vypeti 
•siły ipracUjiciho. 

Tenkä kulatina, dlouha dolovina a tycovina muže byti ž porostü 
nebo pasek snadno vytahana k cestam lidskou silou s pomoči fetizku 
•o tlouŠce 3, po pr . 4 mm. Pro takove použiti se hodi v obehode bežne 

2. Trakaf pro sviženi polenovžlio dflvl 
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O b s c t h 

Pređmluva 5 

tJvod 

Poprava dreva lidsköu silou 9 

Doprava dreva silou taznych zvirat 

a) Svaženi dri vi, (pfisun, približovani) . . . . 2 4 

b) Nakładani dfivi . . . 32 

c) Odvoz dreva zemedelskymi a specielnimi povozy . . 51 

Doprava dfeva motorickou šilou 62 

Seznam vyobrazeni 77 
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